Čečejovské noviny
Ku dňu matiek
Je dôležité v uponáhľanom čase nájsť kúsok šťastia
pre seba a iných.
Je dôležité v čase i nečase spríjemniť láskavým slovom
pár chvíľ v kolobehu života.
Je dôležité podať spriaznenú ruku tým, ktorých si vážiš
a aj v budúcnosti sa budeš chcieť na nich spoľahnúť.
Je dôležité usmiať sa na človeka práve vtedy, keď to
najviac potrebuje a vôbec to od iných nečaká.
Je dôležité aspoň na chvíľu prejaviť účasť v ťažkej
situácii tomu, kto očakáva, že si ho niekto všimne a
povzbudí.
Je dôležité vedieť, že dobre mienené slovo pomôže
prekonať prekážku, ktorá iných postretla na kľukatej ceste životom.
V živote azda každej matky sú chvíle radostné, vzrušujúce, ale i ťažké, zlé a žalostné. Ich pôvod, ale aj
príčina bývajú rozličné. Sú krásne chvíle radosti a
šťastia, sú zlé chvíle samoty a nerozhodnosti, sú ťažké
chvíle smútku, ba sú aj strašné chvíle stratenosti vo

vlastnom životnom kréde, vo vlastnom bytí.
Sú okamihy, keď priestor našej existencie, ktorý sa nám
donedávna zdal zaplnený milými vecami a blízkymi
ľuďmi, odrazu pustne a stáva sa čímsi mimo nás, ba
neraz je aj proti nám. Každá žena, každá matka, čo si
chce zachovať hrdosť človeka, schopného zápoliť a bojovať, každá matka, čo nechce rezignovať, sa takýmto
chvíľam bráni a snaží sa pozitívne myslieť, aj keď v
rámci krajných životných pólov, ktorými sú zrod a skon.
Zrod života budí nádeje, skon dáva bodku za životom.
Tieto paradoxy tvoria radosť i smútok, v týchto protikladoch sa však otvára aj jeden človek druhému. Jeden
aby bral, druhý aby dával.
Obetavé, drahé matky naše. Dnes kladieme k nohám
Vašim kyticu vrúcnej vďaky a detinskej oddanosti.
Nech Vám Boh dopraje dlhé roky kľudného a spokojného života.

Štefan Magoči, starosta obce

Oslávili Deň učiteľov
Z príležitosti dňa učiteľov starosta obce prijal na obecnom úrade všetkých pedagógov a pracovníkov ZŠsMŠ ktorí sa podieľajú
na vyučovacom (vzdelávacom) procese žiakov. Pri tejto príležitosti sa im poďakoval v mene žiakov, rodičov, OZ ako aj v mene
svojom za každodennú namáhavú prácu, ktorú vykonávajú v prospech detí našich spoluobčanov a zároveň im zaželal do ďalšej
práce veľa pracovných a osobných úspechov, dobrého zdravia, aby ešte po dlhé roky mohli rozdávať vedomosti súčasným a
budúcim žiakom ZŠsMŠ v Čečejovciach. (R)

Foto: J. Pira
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POČASIE

AKTUALITY

Oboznámili sa so stratégiou rozvoja
Mikroregiónu Kaňapty

Počasie v roku 2004
Košice a jeho okolie sú ovplyvnené orografickými pomermi
a majú výrazný vplyv na formovanie klimatických pomerov. Samostatné mesto Košice leží v údolí Hornádu, v nadmorskej výške
okolo 200m.

Teplotné pomery

Kalendárny rok 2004 ako celok bol z teplotného hľadiska priemerný (tab.1). Ročná priemerná teplota bola 9,1°C, s odchýlkou 0,2°C od
dlhodobého priemeru (d.p.). Najteplejšími mesiacmi boli júl a august
s odchýlkami 0,1 až 0,3°C od d.p. Relatívne najteplejšími mesiacmi
boli október až december, s priemernou teplotou trošku väčšou ako
sme zvyknutí v týchto mesiacoch (o 1,2°C až 1,5°C). Najchladnejším
mesiacom bol január ako sa patrí, ale bol len teplotne priemerný.
Viac pocitu chladu sme zažili v mesiacoch máj a september, lebo
priemerné teploty boli o 1,6°C v máji a o 1,1°C v septembri menšie
ako sme zvyknutí v týchto mesiacoch. Maximálna teplota vzduchu
v Košiciach bola 31,8°C v júli a minimálna –13,4°C v januári.
tab. 1

Priemerné mesačné teploty vzduchu - Košice [ °C ] - rok 2004

Mesiace

I

Teplota [ °C ]

II

III

-4.2 -0.8

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

priemer

4.5 10.8 13.2 17.6 19.8 19.2 14.2 10.5

4.6 -0.1

Dlhodobý priemer [°C ] -3.6 -1.0

3.8

9.8 14.8 18.0 19.7 18.9 15.3

9.3

3.4 -1.6

8.9

Odchýlka [°C]

0.7

1.0 -1.6 -0.4

1.2

1.2

0.2

tab. 2

-0.6

0.2

0.1

0.3 -1.1

1.5

9.1

Extrémne mesačné teploty vzduchu - Košice [ °C ] - rok 2004

Mesiace

I

II

Najväčšia teplota [°C ]

5.3

6.9 19.3 22.0 23.5 26.6 31.8 29.6 26.4 20.7 18.3

III

IV

V

Najmenšia teplota [°C ] -13.4 -12.7 -12.0 -0.8 -0.6

VI

VII

6.9

VIII

9.6

IX

8.8

X

XI

XII
7.6

3.4 -1.1 -8.1 -9.5

Zrážkové pomery

Oblasť Košíc leží v prechodnej zóne medzi kotlinovou a horskou
klímou. Prejavuje sa to zväčšeným gradientom niektorých klimatických prvkov. U zrážok stúpa ich úhrn smerom k masívu Rudohoria
v teplom i chladnom polroku. Podobne je to i u intenzity dažďov.
V tab. č.3 sú uvedené mesačné úhrny zrážok za rok 2004. Ročný
úhrn zrážok za rok 2004 bol 646 mm, čo je až o 25 % viac ako to bolo
v roku 2003. V mesiacoch apríl až júl padalo viac zrážok ako sa patrí
na tieto mesiace podľa dlhodobého pozorovania, a to až o tretinu.
Naopak, mesiace august, september a december boli skúpejšie na
zrážky ako obvykle, a to zase o tretinu.
Mesačný úhrn zrážok - Košice [mm] - rok 2004

tab. 3
Mesiace

I

II

III

46.6 29.0

IV

V

49,0

90.6 111.0 110.9 50.8 36.3 40.3 35.5 21.1 645.8

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

sum

Zrážky v mm

24.7

N [%]

88.2 172.6 90.6 116.7 125.8 132.1 132.0 68.6 68.5 93.7 74.0 60.3 103.8

Slnečný svit

V roku 2004 Slniečko svietilo len priemerne, a to asi 1875 hodín
v roku (tab.4), čo je až o štrtinu menej ako to bolo v roku 2003. Najviac slnečného svitu bolo zaznamenané v mesiacoch júl a august,
a to od 254 až 268 hodín. Tieto hodnoty v roku 2003 presahovali
300 hodín. Najmenej slnečno bolo v mesiacoch október a december
a najviac v mesiaci november, až o tretinu viac oproti bežným októbrovým hodnotám.
Dr. Gabriel Szabó
tab. 4

Mesačné hodnoty slnečného svitu - Košice [hodiny] - rok 2004

Mesiace
Hodina - skutočn.
Odchýlka [%]
Hodina - normál

2

Dňa 11.marca 2005 sa za účasti starostov 6 obcí Združenia obcí
údolia Kaňapty (Cestice, Komárovce, Buzica, Rešica, Nižný Lánec
a Perín-Chým) a 3 pridružených obcí (Čečejovce, Mokrance a
Veľká Ida) konalo vyhodnotenie návrhu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mikroregiónu a pridružených obcí údolia
Kaňapty, ktorý definuje rozvojovú stratégiu mikroregiónu na
najbližšie roky. Návrh spracovala Slovenská agentúra životného
prostredia s finančnou podporou EÚ. Hlavnou prioritou všetkých
9 obcí je spoločný projekt výstavby čističky odpadových vôd a
kanalizačnej siete, financovanie ktorého sa predpokladá vo veľkej
miere z fondov EÚ.
(R)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

54.7 71.6 128.8 204.1 222.3 237.8 254.0 268.0 199.4 122.9
105.2 96.8

96.1 115.3 104.9 107.1 107.6 119.6 111.4

XI

XII

89.1 131.8 75.1

52.0 74.0 134.0 177.0 212.0 222.0 236.0 224.0 179.0 138.0

sum

81.7 29.3 1874.6
107.2

62.0 39.0 1749.0

Nehrozí vám, že prídete o
pozemky?
Pôda nezistených vlastníkov prejde po 1.septembri 2005 podľa §15
zákona č.180/1995 Z.z. do vlastníctva štátu a následne do jedného
roka do vlastníctva obcí. Je pravdou, že Generálny prokurátor SR
podal podnet na Ústavný súd SR, aby pre protiústavnosť pozastavil
účinnosť tohto ustanovenia zákona, rozhodnutie však zatiaľ nebolo
vydané.
Do kategórie týchto pozemkov patria aj pozemky, pri ktorých v
katastri nehnuteľností je zapísané iba meno, bez adresy a dátumu
narodenia alebo rodného čísla.
V prípade, ak takýto vlastník žije, mal by urýchlene predložiť správe
katastra nehnuteľností doklady potrebné na doplnenie aktuálnych údajov, najmä adresy a rodného čísla a listiny preukazujúce vlastníctvo,
napr. dedičské rozhodnutia, kúpne alebo darovacie zmluvy.
V prípade, že ide o nežijúcich vlastníkov, možno súd požiadať o
dodatočné prejednanie dedičstva.
Menný zoznam nezistených vlastníkov bude sprístupnený správou katastra nehnuteľností širokej verejnosti v priebehu mesiaca
máj na úradnej tabuli obce Čečejovce, kde budú zverejnené aj
ďalšie pokyny pre týchto vlastníkov, resp. ich dedičov.
(JP)

Kde sa u nás nabral červený dážď?
Dňa 18.apríla 2005 popoludní sme mohli byť svedkami nie každodennej udalosti – z oblohy začali padať kvapky do červena sfarbeného dažďa. Všimli si to predovšetkým majitelia áut parkujúcich
vonku, na ktorých zostala po daždi červenohnedá vrstva prachu.
Vonku zavesené prádlo zase zostalo špinavšie, ako bolo pred praním
a na leštených žulových pomníkoch na cintoríne zostali hrdzavé
čkvrny. Mnohí si mysleli, že sa jedná o znečistenie atmosféry priemyselnými exhalátmi. Podľa meteorológov zo SHMÚ však príčinou
tohto úkazu je púštny piesok zo Sahary, ktorý sa dostal do vzduchu
počas nedávnej púštnej búrky v Afrike a viazal na seba kvapky vody,
ktoré sa za krátky čas vplyvom silného prúdenia vetra dostali až k
nám. Okrem nepríjemností s odstraňovaním špiny po daždi, podľa
odborníkov, žiadne iné riziko pre nás z neho nehrozí.
(JP)

Čečejovské noviny 1/2005

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce
č.1/2005 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú
službu na území obce Čečejovce
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach podľa § 4 ods. 3 písm. o) zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (úplné znenie 612/2002 Z.z.) v súlade s § 71 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci a § 2 písm. d), ods.2 zákona NR SR
č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých posobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky (kompetenčný zákon) sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
e) občanovi, ktorému opatrovateľskú službu vykonáva blízka
Úvodné ustanovenia
osoba (manžel, manželka, dieťa, nevesta, zať) ako vedľajší
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na spôsob určenia
pracovný pomer
úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú
4) Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe žiadosti občana,
službu občanovi s trvalým pobytom na území obce Čečejovce.
ku ktorej je potrebné priložiť:
Čl. 1
a) odporúčanie zdravotníckeho zariadenia
Účel všeobecne záväzného nariadenia
b) potvrdenie o príjme osoby a ďalších posudzovaných osôb
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozhodovaciu pôsobžijúcich v spoločnej domácnosti.
nost‘ obce Čečejovce a to:
c) prehlásenie o majetkových pomeroch
a) o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto 5) Pri rozhodovaní o poskytnutí opatrovateľskej služby sa upredopatrovateľskú službu,
nostňujú odkázané osamelé osoby, ktoré
b) o povinnostiach občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú
a) nemajú vôbec blízke osoby
službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za
b) nemajú blízke osoby žijúce v obci Čečejovce
nižšiu úhradu,
c) o povinnostiach osôb uvedených v § 45 zákona NR SR č. 6) O poskytovaní opatrovateľskej služby rozhoduje starosta obce
195/1998 Zb. o sociálnej pomoci platiť úhradu za opatrova- Čečejovce na základe odporúčania finančnosociálnej komisie.
teľskú službu a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s 7) Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana
týmito osobami,
Čl. 3
d) o odňatí opatrovateľskej služby, o zastavení poskytovania
Rozsah opatrovatel‘skej služby
opatrovateľskej služby, o znížení alebo zvýšení úhrady za 1) Rozsah opatrovateľskej služby sa určí podľa miery odkázanosti
poskytnutú opatrovateľskú službu a o neplatené úhrady za opatrovanej osoby
opatrovateľskú službu.
2) Celkový rozsah poskytovania opatrovateľskej služby je možné
Čl. 2
iba v rámci schváleného limitu rozpočtových prostriedkov na
Opatrovateľská služba
príslušný kalendárny rok
1) Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb
Čl. 4
ako špecializovaných činností na riešenie hmotnej alebo sociálnej
Spôsob
určenia
úhrady
za opatrovateľskú službu
núdze.
1)
Úhrada
za
opatrovateľskú
službu
v kalendárnom mesiaci sa
2) Opatrovateľskú službu možno poskytovať:
určí
podľa
rozsahu
poskytovaných
nevyhnutných
životných prác
a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje
a
životných
úkonov
v
domácnosti
a
zabezpečovaní
kontaktu so
pomoc inej osoby pri zabezpečovaní
spoločenským
prostredím
a
výšky
úhrady
za
nevyhnutný
životný
1) nevyhnutných životných úkonov
úkon,
nevyhnutnú
prácu
v
domácnosti
a
za
zabezpečenie
kontaktu
2) nevyhnutných prác v domácnosti
3) kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievo- so spoločenským prostredím podl‘a skutočných úkonov
dom, tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby 2) Občan je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu do
15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca
a predčítaním
b) dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak 3) Základom pre výpočet úhrady je príjem a majetok osoby odosobnú, celodennú, a riadnu starostlivosť o dieťa nemôžu kázanej na opatrovateľskú službu a ďalších posudzovaných osôb
z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečovať rodičia žijúcich v spoločnej domácnosti
alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti 4) Bez úhrady sa poskytuje opatrovateľská služba v prípade, ak
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príjem osoby a spoločne posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej
príslušného orgánu,
domácnosti je nižší ako 1,2-násobok sumy životného minima, alebo
c) ak sa jednej matke súčasne narodili tri alebo viac detí alebo ak sa rovná 1,2-násobku tejto sumy
v priebehu dvoch rokov sa opakovane narodili dvojčatá, a to
5) Opatrovateľská služba sa poskytuje za úhradu podľa Čl.5 tohto
do dovŕšenia troch rokov veku detí.
všeobecne záväzného nariadenia v plnej výške pre osobu, ktorej
3) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorépríjem a príjem ďalších posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej
mu
domácnosti je vyšší ako 1,2- násobok sumy životného minima
a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
b) sa poskytuje celodenné, osobné riadne opatrovanie osobou 6) Obec požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí
uvedenou v § 58 ods.2 zákona NR SR č.195/1998 Z.z. o alebo rodičov, ak osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba, nie je povinná platiť úhradu za poskytnutú službu, alebo platí
sociálnej pomoci
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou len časť tejto úhrady, na základe dohody o úhrade. V prípade, že
nedôjde k dohode o úhrade, platia ustanovenia §§ 46,47, 47a) zák.
chorobou a pri ochorení touto nákazou.
č. 195/1998 Zb.
d) občanovi, ktorý má viazanú zaopatrovaciu zmluvu
Pokračovanie na strane 4
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Čl. 5
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
1) Nevyhnutné životné úkony:
a) 6,- Sk/deň za bežné úkony osobnej hygieny, vrátane holenia,
pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri presune na vozík
a z vozíka na lôžko a z lôžka pomoc pri použití WC
b) 9,- Sk/deň za kúpanie vrátane umytia vlasov
c) 8,- Sk/deň za donášku obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého
jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití
d) 10,- Sk/deň za dohľad
2) Nevyhnutné práce v domácnosti:
a) 8.50,- Sk/deň za donášku uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
b) 15,- Sk/deň za nákupy a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace
s prevádzkou domácnosti
c) 50,- Sk/deň za práce spojené s udržiavaním domácnosti
d) 25,- Sk/deň za prípravu a varenie raňajok, obeda, prípadne
olovrantu alebo večere
e) 8,- Sk/deň za pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne
3) Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím:
a) 6,- Sk/deň za sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie
úradných záležitostí
b) 10,- Sk/deň za sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné
podujatia a na iné verejné podujatia
c) 7,- Sk/deň za tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby
pri lekárskom vyšetrení, pri vybavovaní úradných záležitostí
d) 7,- Sk/deň za predčítanie pre nevidiacich

Čl. 6
Opatrovatelia
1) Obecný úrad vedie evidenciu uchádzačov o prijatie do pracovného
pomeru vhodných na vykonávanie opatrovateľskej služby.
2) Opatrovateľa určí obec.
3) S opatrovateľom sa uzavrie pracovná zmluva v súlade so Zákonníkom práce na dobu určitú, ktorá trvá počas opatrovania občana.

Čl. 7
Všeobecné ustanovenie
Pri opatrovateľskej službe sa primerane použije zákon NR SR
č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č.125/1998 Z.z. o životnom minime, zákon NR SR č.
94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní.

Čl.8
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Čečejovciach dňa 22.2.2005.
2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia obce
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnost‘ dňom
15.3.2005.
Štefan Magoči
starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce
č.2/2005 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
pôsobiacim na území obce Čečejovce
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach na základe §6 a §11, ods. 4, písmo g) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov v súlade s §7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územenej samosprávy vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce č.2/2005 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
pôsobiacich na území obce Čečejovce.

§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť postup a podmienky pri
poskytovaní dotácií jednotlivým subjektom.
2. Dotácie môžu byť poskytované právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom len za predpokladu, že pôsobia a vykonávajú
činnosť na území obce.
3. Poskytovanie dotácií je viazané na preukázanie opodstatnenosti
takéhoto poskytovania.
4. Dotácie sú kryté prostriedkami z rozpočtu obce za podmienok
ustanovených zákonom č. 583/2004 Z.z.

Časť I.
Poskytovanie dotácií
§2
Všeobecné podmienky
Obecné zastupiteľstvo môže podľa tohto nariadenia a v nadväznosti
na schválený rozpočet obce na príslušný rok poskytnúť dotácie
na rozvoj a podporu miestnej kultúry, zachovanie kultúrnych
pamiatok a pamätihodností, na podporu športu, školstva, zdravotníctva, humanitnej a charitatívnej činnosti, na ochranu životného
prostredia.
Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám,
pokiaľ nie sú:
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a.) v likvidácii
b.) nebolo na ich majetok vyhlásené konkurzné konanie
c.) nemajú nedoplatky na daniach a poplatkoch voči poskytovateľovi a plnia si povinnosti voči obci.

§3
Žiadosť
1. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti.
2. Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:
a.) presné označenie žiadateľa doložené dokladmi (zápis do obchodného registra, živnostenský list, registračný list nadácie
alebo združenia právnických osôb, a pod.),
b.) špecifikáciu predmetu, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
c.) rozsah dotácie a podiel žiadateľa na realizácii projektu - zámeru, na ktorý požaduje dotáciu,
d.) časové rozčlenenie,
e.) peňažný ústav a číslo účtu,
f.) plnenie rozpočtu za predchádzajúci rok,
g.) projekt, na ktorý sa dotácia požaduje vrátane jeho finančného
rozpočtu
h.) predpokladaný prínos pre obec.
3. Žiadosti o poskytnutie dotácií Obecným zastupiteľstvom musia byť podané do 30.1. bežného roka. Žiadosti podané po tomto
termíne OZ neakceptuje. Žiadosti o poskytnutie dotácií v sume do

Čečejovské noviny 1/2005
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5000,- Sk prijíma OcÚ v Čečejovciach počas celého roka.
4. Žiadosti o poskytnutie dotácií v sume nad 5 tis. Sk posudzuje
OZ.

§4
Účel použitia dotácií
1. Použitie dotácií je viazané na vopred určené okruhy potrieb.
Vopred určenými okruhmi potrieb sú:
a.) oblasť miestnej kultúry
b.) oblasť športových aktivít
c.) oblasť vzdelávania, školstva
d.) oblasť zdravotníctva, sociálnych služieb, humanitnej a charitatívnej činnosti
e.) oblasť životného prostredia
2. Žiadateľ o dotáciu musí konkrétne špecifikovať použitie dotácie
(napr. vecné odmeny pri dotáciách poskytnutých starostom obce
v sume do 5 000,- Sk, cestovné, ubytovanie a stravné na súťaže,
vystúpenia a ostatné podujatia, vklady do súťaží, nákup športovej
výstroje a inej výstroje používanej na súťažiach a vystúpeniach) s
podmienkou vedenia preukázateľnej evidencie. V prípade, že žiadosť obsahuje konkrétny projekt, uviesť, na ktorú časť projektu sa
dotácia požaduje. Oprávnenosť poskytnutia dotácie posúdi OZ.

§5
Kritériá na poskytnutie dotácií
Finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte obce na poskytnutie
dotácií sú rozčlenené nasledovne:
A) dotácie poskytované starostom obce tvoria 10 % objemu
prostriedkov
B) dotácie poskytované obecným zastupiteľstvom tvoria 90 %
objemu prostriedkov
Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce sa zohľadňujú
najmä tieto základné kritériá:
1. Oblasť miestnej kultúry
- vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti
- masovosť (počet aktívnych členov)
- podpora činnosti ochotníckych súborov
- uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií
- organizovanie festivalov, mládežníckych podujatí
- prezentácia obce formou literárnej, publikačnej, výtvarnej a
výstavníckej činnosti
- obnova kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR ako aj ďalších pamätihodností
nachádzajúcich sa na území obce.
2. Oblasť športových aktivít
- rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy
- počet registrovaných členov
- presné vymedzenie pôsobnosti športovej aktivity
- významné umiestnenia v súťažiach
- reprezentácia obce
- podpora výkonnostného a vrcholového športu
- organizovanie športových súťaží
- podpora školských družstiev
3. Oblasť vzdelávania a školstva
- na mimoškolskú činnosť a prácu s deťmi a mládežou na úrovni
materskej a základnej školy na podporu vyššej formy vzdelávania na území obce
- na podporu činnosti organizácií, nadácií a záujmových združení
fyzických a právnických osôb vyvíjajúcich činnosť v oblasti
vzdelávania

4. Oblasť zdravotníctva, sociálnych služieb, humanitnej a charitatívnej činnosti
- rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych a
sociálnych služieb občanom
- na podporu činnosti organizácií, nadácií a záujmových združení
fyzických a právnických osôb vyvíjajúcich činnosť v sociálnej
oblasti a v oblasti zdravotníctva
- na činnosť organizácií, nadácií a záujmových združení právnických osôb vyvíjajúcich humanitnú a charitatívnu činnosť
na území obce
5. Oblasť životného prostredia
- zlepšovanie životného prostredia
- ochrana prírody a prírodných hodnôt
- podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia
- podpora spracovania projektov na ochranu životného prostredia

§6
Poskytovanie dotácií
1. Žiadosti o poskytnutie dotácií posudzuje:
a.) Obecné zastupiteľstvo
b.) starosta obce.
2. O poskytnutí dotácií rozhoduje:
a.) starosta obce do výšky 5 tis. Sk v rámci schváleného rozpočtu,
najviac však lx ročne pre právnickú osobu a fyzickú osobu
b.) obecné zastupiteľstvo vo všetkých ostatných prípadoch
3. Ak poskytne dotáciu starosta obce, predloží o tom informáciu
na najbližšom zasadnutí OZ.
4. Dotácie sú kryté prostriedkami z rozpočtu obce za podmienok
ustanovených zákonom č. 583/2004 Z. z.

Časť II.
Forma poskytovania dotácií
§7
1. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej dohody.
2. Písomná dohoda o poskytnutí dotácie musí obsahovať minimálne
nasledovné údaje:
- formu poskytnutia
- výšku dotácie
- účelové vymedzenie použitia dotácie
- povinnosť viesť preukázateľnú evidenciu poskytnutého
príspevku
3. V prípade, že právnická alebo fyzická osoba nedodrží účel a podmienky stanovené v dohode, je povinná dotáciu vrátane diskontnej
úrokovej sadzby obci vrátiť.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce vždy
do 15.12. príslušného roka
2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/1996 o
podmienkach poskytovania dotácií a krátkodobých návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim
na území obce Čečejovce.
3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach
dňa 22.2.2005.
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ v Čečejovciach.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.3.2005.
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Štefan Magoči
starosta obce
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TRADIČNÉ REMESLÁ

Viete ako sa vyrábajú drevené sudy?
Do tajov tohto remesla nás zavedie Jozef Šnír
V čísle 2/2004 našich novín sme sa mohli
dočítať o drevorezbárstve v našej obci, v
dnešnom čísle si priblížime ďalšie staré
remeslo, ktoré je rovnako spojené s tvarovaním dreva - výrobu sudov.

pomocou sťahováka a zafixovanie pomocnými obručami. Tento proces prebieha
za tepla nad ohňom, aby sa dúhy ohli do
tvaru suda.

S výrobou drevených nádob je spojená
profesia debnára, ktorá vznikla okolo
roku 1500. Súčasný človek spája sudy
predovšetkým s uchovávaním vína, pritom
ešte ani nie tak dávno sa do sudov plnilo aj
čapované pivo, šliapala sa v nich kapusta a
o niečo dávnejšie slúžili aj na zbrojné účely
– na uskladnenie pušného prachu.
Odborníkom z našej obce je v tejto oblasti
Jozef Šnír, ktorý spolu so svojim synom
Marekom rozbehol v obci remeselnú výrobu sudov v rámci rodinnej firmy. Do styku
s drevenými sudmi prišiel v tokajských
pivniciach ako zamestnanec vinárskych
závodov, kde si ich natoľko obľúbil, že sa
začal zaujímať o ich výrobu. Vyhľadal debnárov okolo Tokaja v Maďarsku, kde sa ešte
toto remeslo zachovalo a postupne si osvojil základy a taje tohto náročného remesla.
Zaobstaral si dostupnú literatúru a pustil sa
do prípravy strojov, ktoré sú nevyhnutné
pri výrobe sudov. Trvalo mu viac rokov,
kým si všetky tieto stroje doslova vlastnými rukami vyrobil a poskladal, aby mohol
začať so skúšobnou výrobou 3-5 litrových
sudov, o niečo neskôr aj 10-20 litrových.
Po vychytení prvotných nedostatkov pri
výrobe pristúpil k rozšíreniu vyrábaného
sortimentu na základe požiadaviek zákazníkov. V súčasnosti má v ponuke 10 druhov
súdkov a sudov s objemami 2, 3, 5, 10, 20,
50, 100, 150, 220 a 300 litrov. V pláne má
aj výrobu sudov na kapustu.
Samotný proces výroby sudov je podstatne zložitejší a náročnejší, ako by sa nám
na prvý pohľad zdalo. Základom je výber
vhodného dubového dreva vysokej kvality
zo zimného výrubu, ktoré sa poreže na
hranoly. Tieto sa potom voľne uložia do
stohov a sušia minimálne 2 roky.

Cieľom je skvalitnenie výchovy a vzdelania detí
Od. 1. decembra 2004 bola základná škola
spojená s materskou školou a vznikol nový
subjekt Základná škola s materskou školou.
Táto zmena si vyžiadala nielen organizačné
zmeny, ale aj zmeny v koncepcii a filozofii
školy.
Spoločnosť sa mení z industriálnej na informačnú. K tomuto trendu treba prispôsobiť aj
výchovu a vzdelávanie v škole, zmeniť školu
na modernú školu tretieho tisícročia, dostať
materiálno-technické vybavenie školy na
úroveň zodpovedajúcu požiadavkám doby,
nadviazať na úspešné projekty a budovať
pozitívny imidž školy. K naplneniu týchto
cieľov sú orientované všetky aktivity, ktoré
v škole prebiehajú.

• Opracovanie koncov a vnútra suda a
vyrezanie vnútorných drážok na dne a
vrchu suda.
• Osadenie čela a dna na sud, stiahnutie
pomocou pracovných obručí a opracovanie vonkajších plôch. Čelo a dno sa pred
osadením opracujú na mieru.
• Výmena pracovných obručí obručami,
ktoré už zostanú natrvalo na sude.
• Finálna povrchová úprava. Na želanie
zákazníka môžu byť na koncoch sudov
vyrezané aj rôzne motívy.
Účel použitia vyrábaných sudov záleží
od odberateľov. Niektorí ľudia si kupujú
tieto výrobky ako prezentáciu alebo darčeky pri životných jubileách, iní zase na
uchovávanie liehovín a vína. Na objednávku dodáva aj súdky s výrezmi s motívami,
ako je napr. slivovica, hruškovica, Calvados, a pod.
Napriek tomu, že Šnírovci už majú aj
svojich stálych odberateľov ako sú vinotéky, vinárske obchody a obchody s vinárskymi potrebami, za nemenej dôležité ako
samotnú výrobu považujú aj získavanie nových odberateľov prostredníctvom prezentačných akcií. Jednou z takých príležitostí

Až potom nasleduje samotná výroba sudov,
ktorá už nie je ďalej časovo limitovaná a má
tieto hlavné fázy:
• Vysušené dubové hranoly sa narežú na
mieru a viacfázovým ručným opracovaním
sa z nich vyrobia dúhy (tvoria bočné steny
sudov) a dná sudov. Táto časť práce je
boli aj jarné Kontraktačno-predajné trhy
veľmi náročná, pretože od precíznosti jej
ZÁHRADA v Košiciach, kde predstavili
prevedenia závisí tesnosť sudov.
návštevníkom svoje výrobky.
( JP)
• Poskladanie suda z dúh a jeho stiahnutie
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
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Základná škola sa po úspešnom projekte
stala v roku 2005 Školiacim strediskom Infoveku a zaviazala sa vyškoliť 200 učiteľov
okolia. Školenia organizované lektorkami
školy prebiehajú denne a sú učiteľmi okolitých škôl plne obsadené. Školenie je akreditované Ministerstvom školstva SR, každý
úspešný účastník získa po absolvovaní kurzu
certifikát.
Prvé úspechy získava škola aj v rámci
olympiád a súťaží: v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka získal žiak F.Pásztor 2. miesto v okrese, B.Szalonová – 5.
miesto v olympiáde z anglického jazyka, K.
Ondová postúpila do okresného kola v súťaži
Hviezdoslavov Kubín. V športovej oblasti sa
žiaci zúčastnili okresnej súťaže Viacboja všestrannosti. Žiaci Ján Cibuľa získal 2.miesto,
Martina Vargová 2.miesto, Katarína Chovancová 3. miesto, Tímea Kerekešová 4. miesto,
Tomáš Budai – 3.miesto.
Škola vyvíja aktivity aj v mimoškolskej
činnosti. V rámci materskej školy sme začali s aktivitou nazvanou „Čarovné pero“.
Od februára majú deti možnosť učiť sa aj
anglický jazyk.
V rámci projektu Zdravej školy sa žiaci školského klubu zapojili do súťaže EKO-VIANOCE o najkrajší vianočný stromček vyzdobený
ozdobami z odpadového materiálu. Stromček
žiakov školy bol ocenený. V tejto oblasti na
škole robíme výstavy prác z odpadového
materiálu pod názvom „Nezničiteľná umelá
hmota“ a „Kartónoví panáci“, pripomenieme
si Deň Zeme krátkou súťažou a Deň narcisov
symbolickým malým narcisom.
V kultúrnej oblasti pokračujeme v organizovaní diskoték pre žiakov školy. Posledná, 1.
apríla bola spojená sú súťažou „MISS a BOY
našej základnej školy“.
Super-star-mánia sa nevyhla ani našej škole. Učitelia po triednych kolách vyhlásili súťaž
o „Super-star našej školy“. Žiaci majú možnosť s mikrofónom v ruke si vyskúšať, ako je
to stáť pred publikom a ukázať svoj talent.
pokračovanie na strane 7
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Cieľom je skvalitnenie výchovy ...
Finančné prostriedky sme získali aj 2%
daňou. Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým rodičom, starým rodičom, podnikateľským subjektom a obyvateľom obce,
ktorí nám pomohli. Práve pomocou týchto
projektov, pomocou obce a rodičovskej rady
môžeme dopĺňať vybavenie školy a dostať
ho na patričnú úroveň.
Všetky aktivity sú zamerané na výchovu
a vzdelanie našich detí. Každá z nich si
vyžaduje prítomnosť učiteľa, jeho voľný
čas, jeho nápad. Pre väčšinu z nich je táto
práca poslaním a často je pre nich odmenou iba ľudské ďakujem. Toto slovo zaznelo
pri príležitosti Dňa učiteľov aj z úst starostu
obce, ktorý nás prijal v zasadačke obecného
úradu.
Einsteinova myšlienka „Iba život, ktorý
žijeme pre ostatných, stojí za to“ patrí nám
všetkým, ktorých spája naša škola.
PaedDr.Klára Vranaiová, riaditeľka školy

Futbal vo výsledkoch
DOSPELÍ I.trieda:
Čečejovce - Mokrance 2:1, Čečejovce
- Valaliky 2:0, Haniska - Čečejovce 6:1,
Čečejovce - Byster 3:1, Kokšov-Bakša
- Čečejovce 3:2
ŽIACI I.trieda - skupina B:
Čečejovce - Mokrance 2:2
Tabuľka po 18. kole
1. Haniska
18 15 0 3 65:22
2. Ruskov
18 14 2 2 41:12
3. Sokoľany
18 13 0 5 51:22
4. Perín
18 10 0 8 36:35
5. Čečejovce
18 8 1 9 31:37
6. Seňa
18 8 1 9 24:31
7. Svinica
18 8 1 9 23:28
8. Valaliky
18 6 4 8 23:25
9. Rozhanovce 18 7 1 10 30:33
10. Sady-Byster 18 7 1 10 34:41
11. Jasov
18 7 0 11 29:42
12. Paňovce
18 6 1 11 25:39
13. Kokšov-Bakša 18 6 0 12 20:51
14. Mokrance
18 4 2 12 26:39

45
44
39
30
25
25
22
22
22
22
21
19
18
14

Príležitosť pred bránkou súpera v zápase Valaliky-Čečejovce 2:0

Najlepší strelec Železiarní Podbrezová
MIKULÁŠ
PELEGRIN
útočník
nar. 27.2.1975
pôsobisko:
Železiarne Podbrezová
predchádzajúce pôsobiská:
Čečejovce, Moldava nad Bodvou,
Dubová, Turňa nad Bodvou

Mikuláša Pelegrina – rodáka z Čečejoviec, pre známych len Mikiho, netreba
dlho predstavovať. Jeho výkony v drese
Železiarní Podbrezová hovoria sami za
seba. Je najúspešnejším strelcom v
histórii pôsobenia mužstva v II.lige a
doteraz aj najúspešnejším futbalistom
z Čečejoviec, preto sme ho požiadali o
krátky rozhovor.
Tvoj otec bol dlhé roky jednou z
hlavných opôr futbalistov Čečejoviec, známy svojimi dlhými autovými
hodmi až do šestnástky súpera. Čomu
prisudzuješ väčší význam v tvojom
futbalovom raste, talentu alebo tvrdej
práci pri tréningoch?
Naša rodina je futbalová rodina, takže
mal som po kom zdediť talent. Talent
však neznamená veľa, ak sa človek
nevenuje futbalu naplno, či už v tréningoch alebo v dodržiavaní životosprávy.
Futbalista musí žiť futbalom 24 hodín
denne.
Zvykol si si už na tvoje terajšie pôsobisko v Podbrezovej?
V podstate áno, len na jedinú vec si neviem zvyknúť. Podbrezová sa nachádza
v horách, kde sú veľmi chladné zimy.
Mnohí z nás sme pred niekoľkými
rokmi dúfali, že postupom tvojho
mužstva do I.ligy Čečejovce budú
mať prvoligového futbalistu. Nestalo
sa tak. Dožijeme sa toho?
Ťažko povedať, pretože roky sa nedajú
zastaviť.
Kvôli slabším jeseným výkonom mužstva na post nového trénera Podbrezovej nastúpil Peter Fecko, ktorý ťa
trénoval aj v Turni nad Bodvou. Čo
sa od neho očakáva?
V prvom rade zlepšená hra a od tej sa
budú odvíjať aj lepšie výsledky.
Najlepší strelci to v dnešnom futbale nemajú vôbec ľahké, pretože sú
nekompromisne a často veľmi tvrdo

Čečejovské noviny 1/2005

atakovaní obranou súpera a zranenia nie sú vôbec zriedkavé. Zastihlo
ťa už vážnejšie zranenie?
Áno, minulý rok sa mi odtrhol meniskus
v ľavom kolene a musel som podstúpiť
artroskopiu kolena. Ale pri dnešnej
úrovni medicíny to ani nie je vážne
zranenie a odvtedy s tým kolenom nemám problémy.
Pre futbalistu 30-ka ešte neznamená
koniec kariéry, určite však už začína
premýšľať nad plánmi do budúcnosti, keď skončí s aktívnou činnosťou.
Prezradíš nám niečo o tých tvojich?
Nad touto otázkou premýšľam dosť
často, ani ja sám však ešte neviem, čo
bude v budúcnosti.
Často ťa vídať na zápasoch futbalistov Čečejoviec. Ako hodnotíš súčasný
stav futbalu v našej obci?
Tak ako v našej obci, aj v iných obciach
to futbal nemá ľahké a zvlášť tu na východnom Slovensku. Chýbajú financie,
ale v prvom rade futbal už nie je u detí a
mládeže na prvom mieste ako to bývalo
v minulosti. Obávam sa, aby v budúcnosti mal kto hrávať futbal za obce.
Čo by si odporúčal mladým futbalovým nádejam, aby neustrnuli vo
futbalovom raste?
Trénovať, veľa trénovať a musia mať
futbal v srdci, mať ho radi, lebo bez
futbalového srdiečka nikdy nedosiahnu
výsledky.
Záverom ti prajeme, aby sa ti ďalej
darilo strieľať góly, aby ťa obchádzali zranenia a aby sa darilo aj tvojmu
mužstvu.
(JP)
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OZNAMY

Demografické údaje za rok 2004
Počet narodených detí: 20 (10 chlapcov a 10 dievčat)
Počet zomrelých obyvateľov: 18 (11 mužov a 7 žien)
Počet uzavretých sobášov: 12
Počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce:1946

Zoznam narodených v roku 2004

Zoznam zomrelých v roku 2004
Vojtech Pelegrin, Štefan Pelegrin, Ján Bialko, Pavel Refor, Ladislav Krajňák, Július Pelegrin, Edita Pelegrinová, Mária Tirolyová, Zlatica Budaiová, Daniel Varga, Margita Juhászová, Michal
Mačinga, Imrich Šváb, Anna Pelegrinová, Mária Dettersová,
Štefan Kolesár, Štefan Bodnár a Anna Kuišová
Veková štruktúra obyvateľstva obce k 15.4.2005
od 0 do 5 rokov

84

od 60 do 69 rokov

139

od 6 do 15 rokov

250

od 70 do 79 rokov

97

od 16 do 18 rokov

92

od 80 do 89 rokov

34

od 19 do 49 rokov

982

od 50 do 59 rokov

271

od 90 vyššie

5

Najstaršia obyvateľka obce oslávila v roku 2004 svoje
97.narodeniny.
Počet oslávencov okrúhlych narodenín v roku 2005
35

70 rokov

13

40 rokov

23

80 rokov

7

50 rokov

26

90 rokov

2

60 rokov

20

Počet podnikateľov v obci k 31.12.2004:
108 fyzických osôb
23 právnických osôb

Čečejovské noviny
už aj na Internete
Objavili ste už web stránku našej obce
s názvom a www.cecejovce.sk? Ak
nie, skúste si na ňu kliknúť. Nájdete tam
okrem základných informácií o našej obci
v slovenskom, maďarskom a anglickom
jazyku, aj posledné čísla Čečejovských
novín v elektronickej podobe a mnoho ďalších informácií o obci, ktoré sa postupne
rozširujú a aktualizujú.
Obec ponúka možnosť prezentovať
sa na svojej web stránke podnikateľom
pôsobiacim v obci a ponúkajúcim služby
pre obyvateľov našej obce. Text s názvom
firmy, adresou, prevádzkovou dobou, sortimentom ponúkaného tovaru alebo služieb,
prípadne aj s fotografiami je možné odovzdať na obecnom úrade.

Zavádza sa triedenie TETRAPAKOV
Každá domácnosť dostane 4 farebne rozlíšené vrecia, do ktorých
sa triedi papier, sklo, plasty, tetrapaky a kovové obaly. Vrecia sa
odvážajú priamo od domu podľa kalendára vývozu. Naplnené vrecia
vyložte ráno do 7:00 hod. v presne stanovený deň pred svoj dom.

Ondrej Radi, Nikoleta Ballóková, Pavol Huraj, Ondrej Juhász,
Pavol Pakes, Ivana Sýkorová, Ronald Zalacko, Dorota Kružicová, Daniel Varga, Jana Bokorová, Martin Jusko, Jana Juhászová,
Kristián Sokolovský, Lenka Pelegrinová, Samuel Kišš, Áron
Szabó Bartko, Dominika Kuzderová, Stanislava Urbanová,
Bianka Némethová a Noema Poláková

30 rokov

Separovaný zber odpadu

-OcÚ-

Kalendár vývozu vriec s triedeným odpadom
11. máj 20. júl

21. september 23. november

22. jún 24. august 12. október
21. december
Prípadné zmeny termínov vývozov vám budú oznámené vopred
miestnym rozhlasom.
ZELENÁ FARBA: SKLO (biele aj farebné čisté sklo–etikety nevadia). Črepy a úlomky tabuľového skla ukladajte zvlášť ku vrecu,
aby ste vrece nepoškodili porezaním.
Prosíme nevhadzujte: plastové fľaše, porcelán, zrkadlá, kameninu,
autosklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným
materiálom alebo iný odpad.
MODRÁ FARBA: ČISTÝ PAPIER (noviny, časopisy, zošity, katalógy, knihy bez tvrdých obalov, poskladané kartónové krabice)
Prosíme nevhadzujte: obaly na mlieko potiahnuté fóliou, krabice
od mlieka a džúsov, pauzáky, mapy, väzby kníh, špinavý a mastný
papier, papier s fóliou.
ŽLTÁ FARBA: PLASTY (čisté PET fľaše – stlačené nohou, bez
uzáverov, fľaše od čistiacich prostriedkov a šampónov, čistá fólia
– väčšie kusy)
Prosíme nevhadzujte: fľaše od jedlých a minerálnych olejov,
kelímky, obaly na mlieko potiahnuté fóliou a fólie kombinované
s inými materiálmi.
ORANŽOVÁ FARBA: TETRAPAKY, KOVOVÉ ODPADY
(opláchnuté viacvrstvové obaly od mlieka, džúsov, vyčistené plechovky od piva a iných nápojov a konzerv)
Prosíme nevhadzujte: Iné druhy papiera a plastov ako aj väčšie
kusy kovov, nakoľko môže dôjsť k odcudzeniu vriec.
Ostatné druhy odpadov, napr. akumulátory, elektronický odpad a
iný nebezpečný odpad budú zbierané osobitne na základe výzvy
obecného úradu.
-OcÚ-

Obhliadky motorových vozidiel na novom mieste
Okresný dopravný inšpektorát Košice-okolie od 1.12.2004 vykonáva obhliadku
motorových vozidiel pri Magistráte mesta
Košice pri „Bielom dome“ na ul. Ružinskej
v Košiciach. Pri obhliadke sa kontroluje
výrobné číslo karosérie alebo podvozku
(VIN), a to porovnaním priamo na vozidle
s výnimkou:
¡ evidenčných úkonov súvisiacich s
krádežou vozidla
¡ vyradenia vozidla z evidencie
¡ dočasného vyradenia vozidla z cestnej
premávky a uvedenia vozidla do cestnej premávky
¡ vykonania zmeny v evidencii podľa
§90 ods.1 zákona NR SR o premávke
na pozemných komunikáciach č.315/
1996 Z.z.
a) prevod držby vozidla na inú osobu

b) zmeny vykonané na vozidle, ak tým
nastala zmena alebo ak je potrebná
zmena alebo doplnenie údajov zapisovaných v technickom preukaze
vozidla
c) trvalá zmena farby alebo farebného
vyhotovenia
d) krádež vozidla,
a to do 7 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
Od 1.4.2005 Okresný dopravný inšpektorát
Košice-okolie upravuje pracovnú dobu na
vykonanie obhliadok motorových vozidiel
nasledovne:
Pondelok: 8:00 – 9:00 hod.
Streda: 8:00 – 9:00 hod. 13:00 – 14:00 hod.
Piatok: 8:00 – 9:00 hod.
kpt. Bc. Ján Lesičko
ODI Košice-okolie

Čečejovské noviny,noviny vydávané samosprávou obce Čečejovce 4-krát ročne. Výtlačok je nepredajný.
Zodpovedný za vydanie novín: starosta obce Štefan Magoči. Grafická úprava a autor neoznačených fotografií: Július Pelegrin. Za obsah jednotlivých článkov sú
zodpovední autori. Tlač: VIENALA, Košice. Noviny v elektronickej podobe sú umiestnené aj na web stránke obce www.cecejovce.sk v sekcii „spravodaj“.
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