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Vianočný čas
Túžobne očakávaný všetkými. Každý rok veľmi podobný a predsa
iný, ale vždy nádherný, neopakovateľný. Atmosféru Vianoc žiadna iná nenahradí. Čistá snehová beloba sa vkráda do našich duší,
stávame sa iní, lepší... Symboly Vianoc vnášame do nášho konania
a ich atmosféru do vzťahov na ulici, v obchode, na pracovisku, v
rodine. Obrusuje ostré hrany medziľudských vzťahov, ktoré bývajú
niekedy najostrejšie medzi tými najbližšími. Hľadáme a nachádzame viac úprimnosti a pochopenia, tolerancie, slušnosti, ľudskosti,
lásky. Možno najmä preto, lebo toto všetko sami ponúkame v tomto
jedinečnom čase. Akosi prirodzene nás netrápi, prečo iba v tomto
čase ... Prečo nie aj v čase od Vianoc do Vianoc. Obdarovávame a
cítime zvláštny pocit radosti z toho, že niekomu urobíme radosť. A
možno je naša radosť väčšia, ako radosť obdarovaného...
Niekedy nezáleží na veľkosti daru, skôr na jeho „úprimnosti“. Aj
pekné vľúdne slovo je úžasný dar, koľkým z nás vzácny... Opäť
niekedy najviac medzi tými, u ktorých by mal byť dennou potravou – medzi tými najbližšími. Vľúdneho slova nikdy nebude dosť,
nebuďme preto skúpi a nehanbime sa zaň. Zároveň ho však neznehodnocujme, nerobme ho našou neúprimnosťou lacným. Najmä tí,
ktorí nás vychovali a mali by navždy vo všetkých podobách cítiť
našu úctu a vďaku, tí sú veľmi citliví a veľmi vďační aj za takýto
darček. A u tých najmenších je vľúdne slovo náš vklad vo viere, že
raz nám vrátia viac...
Máme väčšiu snahu i trpezlivosť hľadať dobro v tomto čase. Tiež to
však sotva pôjde bez toho, aby sme ho aj sami neponúkli... Buďme
na seba nároční a ponúkajme naozajstné úprimné dobro a takého
sa nám vráti u našich najbližších, priateľov, kolegov, susedov...

Aj k mnohému ďalšiemu šľachetnému je tento čas výzvou. Nech
nás nikdy neopúšťa snaha nájsť dobro všade okolo nás, častokrát
v obyčajných ľuďoch i veciach. A nebojme sa to dať najavo, veď
dobro plodí ďalšie dobro.
Vážení spoluobčania,
na prahu práve sa končiaceho roka Vám úprimne ďakujem za
Vašu pomoc a spoluprácu v uplynulom roku a prajem Vám
všetko dobré, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných
úspechov v nastávajúcom roku 2005. Želám Vám čo najmenej
krívd, a keď Vás neobídu, naučte sa ich písať do piesku. A
všetko to dobré, krásne, vzácne a ušľachtilé vytesať do kameňa ... Do kameňa, ktorý je základom minulosti, súčasnosti
a budúcnosti človeka.
Štefan Magoči
starosta obce

PF 2005
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RÔZNE

Starosta obce odpovedá na Vaše otázky
Po prevedení stavebných úprav na obecnom úrade a presťahovaní materskej školy
do ZŠ ostali neobsadené priestory bývalej MŠ. Ako s uvoľnenými priestormi
mieni obec nakladať ďalej?
Je pravdou, že na obecnom úrade sa započalo s nutnými stavebnými úpravami, ktoré
by mali ďalej pokračovať v budúcom roku po presťahovaní zdravotníckych zariadení
do areálu bývalej MŠ.
O odkúpenie 1. pavilónu bývalej MŠ požiadal vlastník miestnej lekárne ATHOS a
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach uznesením č. 67/2004 zo dňa 24.11.2004 túto
žiadosť schválilo.
S nakladaním ďalších uvoľnených priestorov bude sa OZ zaoberať až po presťahovaní
zdravotníckych zariadení.
Všade sa hovorí o zmene miestnych daní. Kedy bude známa ich sadzba a výška v
našej obci?
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach uznesením č. 69/2004 zo dňa 15.12.2004 schválilo VZN obce o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Toto VZN je zverejnené na úradnej
tabuli obecného úradu od 16.12.2004 a s celým jeho znením sa môžete oboznámiť aj
v tomto vydaní obecných novín.

Vyšiel kalendár na
rok 2005

Informujeme obyvateľov obce, že kalendár na rok 2005 vydaný obecnou
samosprávou je možné si vyzdvihnúť
na obecnom úrade v úradnej dobe.
-OcÚ-

Z vystúpenia žiakov základnej školy a materskej školy s vianočným
programom v kultúrnom dome dňa 19. decembra 2004
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Všeobecne záväzné nariadenie obce
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach v súlade s ustanovením §4 ods.3 písmena c), §6 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a s použitím príslušných ustanovení zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vydáva pre územie obce ČEČEJOVCE toto

Všeobecne záväzné nariadenie „o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
U miestnych daní je pojem daňovník, predmet dane a základ dane definovaný v zákone č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“).

Čl. 1
Druhy miestnych daní
Obec Čečejovce s použitím § 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len zákon) zavádza s účinnosťou od 1. januára 2005 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,

Čl. 2
Miestny poplatok

Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
Stavebné pozemky

Čl. 6
Sadzba dane
Upravená ročná sadzba dane z pozemkov v zmysle § 8 „zákona“ je:
0,30 %
0,50 %

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

zo základu dane za ornú pôdu, chmeľnice, vinice,
ovocné sady v Čečejovciach
zo základu dane za lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
zo základu dane za záhrady
zo základu dane za zastavané plochy a nádvoria
zo základu dane za ostatné plochy okrem stavebných
pozemkov
zo základu dane za stavebné pozemky

Obec Čečejovce týmto VZN ukladá miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

Čl. 3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v Čl. 1 písm. a.), b.),
d.) a e.) je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Čl. 4
Daň z nehnuteľností
Daňou z nehnuteľností sú:
a.) daň z pozemkov,
b.) daň zo stavieb,
c.) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome1 (ďalej len „ daň
z bytov“).
Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov sú uvedené v § 5 - 8, stavieb
v § 9 – 12, a bytov v § 13 – 16, druhej časti „zákona“, ktoré upravujú
vymedzenie pojmu daňovníka, predmet dane, základ dane, základné ročné
sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným
nariadením zvýšiť alebo znížiť.

a) DAŇ Z POZEMKOV
Čl. 5
Základ dane

Hodnota v Sk za m²
56
56
56
560

b.) DAŇ ZO STAVIEB
Čl. 7
Sadzba dane
(1) Upravená ročná sadzba dane zo stavieb v zmysle § 12 ods. 2 „zákona“ za každý aj začatý m² zastavanej plochy je:
Sk/1 m2 Druh stavby
1,50 Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
1,50 Sk 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
6,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
5,- Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto
účely postavené mimo bytových domov
11,- Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na
skladovanie a administratívu
20,- Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
5,- Sk za ostatné stavby

(1)Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za
lm² uvedenej v prílohe č. l „zákona“ pre jednotlivé katastrálne územia:
Hodnota v Sk za m²
Katastrálne
orná pôda, chmeľnice, vinice,
trvalé trávne
územie
ovocné sady
porasty
Čečejovce
12,73
0,00

(2) V zmysle § 12 ods. 3 „zákona“ upravená ročná sadzba dane zo
stavieb uvedená v Čl. 7 ods. (1) tohto všeobecne záväzného nariadenia
sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 1,- Sk za každý aj začatý m²
zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia.

(2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané
plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov
za l m² uvedenej v prílohe č. 2 „zákona“ takto:

Upravená ročná sadzba dane z bytov v zmysle § 16, ods. 1, 2 „zákona“ je:
Sk/1m²
3,- Sk za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu
10,- Sk za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru

c.) DAŇ Z BYTOV
Čl. 8
Sadzba dane

Pokračovanie na strane 4
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Čl. 9
Oslobodenia od dane a zníženie dane
(1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods.2 „ zákona“) na:
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
(2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov (§17
ods. 2 „zákona“) takto:
a) o 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú
občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich
osobnú potrebu. Oslobodenie správca dane neposkytuje v prípade,
ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem dôchodcu
evidovaná ďalšia osoba.
(3) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov
(§ 17 ods. 3 „zákona“) takto:
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, 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 okrem dôchodcu evidovaná ďalšia osoba.
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 vozidlo používané na ich dopravu.
(4) Od dane zo stavieb a bytov sú oslobodené stavby a byty vo vlastníctve
obce, cirkví a škôl, ktoré neslúžia na podnikanie.

Čl. 10
Platenie dane
Vznik a zánik daňovej povinnosti je upravený v § 18, povinnosť predkladania daňového priznania v § 19, vyrubenie dane v § 20 a platenie dane
v § 21 „zákona“.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31.marca bežného kalendárneho roka výnimkou môže byť rok 2005, kedy je daň splatná podľa
dátumu uvedeného na platobnom výmere - naraz ak neprekročí sumu 2
000 Sk u fyzickej osoby a 20 000 Sk u právnickej osoby, inak v štyroch
rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje. Vyrubenú
daň je možné zaplatiť naraz, a to do 31.marca bežného kalendárneho roka
aj v prípadoch, ak daň presahuje u fyzickej osoby 2000 Sk a u právnickej
osoby 20 000 Sk.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
Základné ustanovenia „zákona“, ktoré u dani za psa na území obce
upravujú predmet dane, daňovníka, základ dane sú uvedené v § 22 – 29
tretej časti.

Čl. 11
Sadzba dane
(1) Sadzba dane určená týmto VZN v zmysle § 25 „zákona“ je:
Sk/1rok/1 psa
a.) 200,- Sk
v bytoch a bytových domoch,
b.) 200,- Sk
za psa držaného v objektoch slúžiacich na
podnikateľské a iné zárobkové činnosti,
c.) 150,- Sk
za psa držaného v rodinných domoch, záhradkárskych chatkách a pozemkoch na
území mesta.
(2) Za druhého a každé ďalšieho psa uvedeného v bode (1) písm. a.) až
c.) sa sadzba dane zvyšuje o 50 %.
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(3) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je
vlastníkom alebo držiteľom psa.
(4) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť
daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(5) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná
bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(6) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a
daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti podľa ods. (3), správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
(7) U dani za psa sa poskytuje zníženie o 50 % u občanov starších ako 70
rokov a u občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP. Zníženie správca dane
neposkytuje v prípade, ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese
okrem dôchodcu evidovaná ďalšia osoba. Zníženie sa vzťahuje na držanie
jedného psa. Pri držaní viacerých psov zníženie neplatí.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva
Základné ustanovenia o dani za užívanie verejného priestranstva na
území obce, ktoré vymedzujú pojmy predmet dane, daňovník, základ dane
sú uvedené v § 30 – 32 štvrtej časti „zákona“.

Čl. 12
Sadzba dane
(1) Sadzba dane určená týmto VZN v zmysle § 33 „zákona“ je
sadzba
zariadenia, skládky,
a.) 10- Sk
1m2/deň
predajné stánky
predaj poľnohospodárskych produktov
b.) 10,- Sk
1m2/deň
a kvetov
c.) 100,- Sk týždenne
vyhradené parkovanie nákladných motorových vozidiel
d.) 300,-Sk denne
lunaparky, kolotoče, videoherne, strelnice, cirkusy
e.) 500,- Sk mesačne
novinové stánky
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce, najmä obecné komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská, obecná zeleň a pod. Za verejné priestranstvo
sú preto určené všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých,
ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou obce,
alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
(3) Povolenie na záber verejného priestranstva motorovým vozidlom je
dané dopravným značením podľa cestného zákona.
(4) Parkovanie motorovým vozidlom na verejnom priestranstve môže
uskutočniť vodič, ktorý umiestnil za predné sklo vozidla na viditeľnom
mieste povolenie na parkovanie motorového vozidla.
(5) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva
a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
(6) Daň je splatná pri použití verejného priestranstva jednorázovo, po
vydaní povolenia na záber verejného priestranstva.
(7) Od dane sú oslobodení užívatelia verejného priestranstva, ktorí:
a.) organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu alebo spoločenskú
akciu bez vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na
charitatívne a verejnoprospešné účely,
b.) užívajú verejné priestranstvo na účely propagácie aktivít podporujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných
a kultúrnych hodnôt, ochranu ľudských práv, podporu zdravia a iných
humanitných a verejnoprospešných cieľov.
c.) od dane v zmysle ods. 4 sú oslobodené zdravotne postihnuté osoby
používajúce osobitné označenie vozidiel.

PIATA ČASŤ
Daň za predajné automaty
Základné ustanovenia, ktoré vymedzujú pojmy predmet dane, daňovník,
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základ dane u dani za predajné automaty na území obce sú uvedené v §
44 - 46 šiestej časti „zákona“.

Čl. 13
(1) Sadzba dane je 2 000,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny
rok.
(2) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných
automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(3) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti
(počet predajných automatov, evidenčné čísla) správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(4) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná
bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(5) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a
daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti podľa ods. 2, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
(6) Od dane sú oslobodení prevádzkovatelia predajných automatov:
a.) na lístky hromadnej dopravy,
b.) na ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných
chorôb.

ŠIESTA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
Základné ustanovenia, ktoré vymedzujú pojmy predmet dane, daňovník, základ dane u dani za predajné automaty na území obce sú uvedené
v § 52 - 54 siedmej časti „zákona“.

Čl. 14
(1) Nevýherné hracie prístroje sú:
a.) elektronické prístroje na počítačové hry,
b.) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
(2) Sadzba dane je 2 000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj.
(3) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(4) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti (počet
nevýherných hracích prístrojov, evidenčné čísla) správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie
obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
(5) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná
bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(6) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a
daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti podľa ods. 3, správca dane vráti pomernú časť dane za
zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

SIEDMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Základné ustanovenia, ktoré vymedzujú pojem predmet poplatku, poplatník. u miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce sú uvedené v § 77 desiatej časti „zákona“.

Čl. 15
(1) Poplatok za komunálne odpady a drobné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je :

v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 8/ a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 9/
(ďalej len nehnuteľnosť),
b.) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c.) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa území obce na účel podnikania.
(3) U poplatníkov podľa ods.(2) písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov v centrálnej evidencii obyvateľov vedenej na ohlasovni OcÚ (trvalý
a prechodný pobyt) a z údajov získaných ohlasovacou povinnosťou osôb
oprávnených užívať alebo užívajúcich nehnuteľnosť.
(4) 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.) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako
podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. Ak občan má viac nehnuteľností, ktoré užíva alebo je oprávnený
užívať, ale tieto sú v rôznych obciach, v takom prípade platí miestny poplatok v každej obci, a to v závislosti od počtu dní jej užívania v roku alebo
od množstva odpadu, ktoré vyprodukoval pri užívaní nehnuteľnosti.
(5) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť
vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku (2), ak
na jeho základe:
a.) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie
v zariadení na to určenom,
b.) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej
starostlivosti,
c.) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d.) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva,
vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci
výkonu svojej činnosti.
(6) Poplatok od poplatníka môže na základe písomnej dohody s poplatníkom v ustanovenej výške pre obec vyberať a ručiť zaň:
a.) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom, 10/ poplatok
vyberá a ručí zaň zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi,
ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b.) správca 11/, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok
alebo obec, (ďalej len platiteľ).
(7) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci
odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(8) Ak viacero poplatníkov podľa odseku (2) písm. a) žije v spoločnej
domácnosti (podľa §115 OZ domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu
trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby), plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba
prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať
alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je
nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(9) Poplatková povinnosť vzniká dňom:
a.) pre fyzickú osobu – občana
a.1 dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
a.2 dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.)
b.) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom dňom vzniku práva
užívať nehnuteľnosť ak je nehnuteľnosť takáto právnická osoba
oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie
c.) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu) dňom vzniku práva
užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.

a.) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt 1/ alebo prechodný pobyt
2/ alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu 3/ alebo jej časť, alebo objekt,
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu 4/, vinicu 5/, ovocný sad 6/,
trvalý trávnatý porast 7/ na iný účel ako na podnikanie, pozemok
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Čl. 19
Vrátenie poplatku

Čl. 16
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je:
(1) pre poplatníka podľa Čl. 15 ods. (2) písm. a) bývajúceho v rodinných
a bytových domoch:
Sk/osobu/deň Pri frekvencii vývozu 2 krát mesačne Sk/osobu/rok
0,76 Sk

za jedného člena domácnosti

280,- Sk/rok

Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na celé desiatky
korún.
(2) pre poplatníka podľa Čl. 15 ods. (2) písm. b. ) a c.)
Druh nádoby Sadzba Sk/ 1 l
110 l
1,-

Frekvencia vývozu
Pri frekvencii vývozu 2 krát mesačne

Sadzba na rok
2640,-

Poplatok sa u jednotlivých poplatníkov vždy zaokrúhli na celé desiatky
korún.
(3) Sadzba poplatku zahŕňa prepravné náklady, manipulačné náklady,
náklady na zneškodnenie odpadu.
(4) Obec určuje poplatok na rok nasledovne :
a.) pre poplatníka podľa Čl. 15 ods. (2) písm. a. ) bývajúceho v rodinných
a bytových domoch ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený užívať.
b.) pre poplatníka podľa Čl.15 ods.(2) písm. a) - správcu, pre b) a c)
(množstvový zber) ako súčin sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú
poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov (frekvencia vývozov)

(1) Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, preplatok
sa poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného
výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní
od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 70,-Sk.
(2) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na základe žiadosti a príslušných podkladov odpustí za obdobie, ak poplatník
do jedného mesiaca od udalosti, ktorá má vplyv na zmenu alebo zánik
poplatkovej povinnosti preukáže:
a.) že sa v určenom období dlhodobo (t.j. viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní) zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, dokladom sú napr.
pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza a pod
b.) že má v obci trvalý pobyt, ale fyzicky sa zdržiava na území SR mimo
územia obce, kde si zároveň plní poplatkovú povinnosť, dokladom
je potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie zamestnávateľa, že je
zamestnaný a býva mimo obce
c.) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej
služby, preukáže kópiou povolávacieho rozkazu, resp. potvrdením
príslušnej vojenskej správy alebo útvaru
d.) že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90
po sebe nasledujúcich dní a nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt,
dokladom je čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že nehnuteľnosť nevyužíva na podnikanie alebo prenájom a svoju poplatkovú
povinnosť plní v mieste trvalého resp. prechodného pobytu.
To sa nevzťahuje na tie osoby s trvalým pobytom na území obce, ktoré
sú majiteľmi nehnuteľností (napr. chát, rodinných domov) mimo územia
obce a ktorým obec, na území ktorej sa nachádza takáto nehnuteľnosť ,
vyrubila poplatok v zmysle svojho VZN.

Čl. 17
Splatnosť poplatku
Poplatok je splatný:
(1) pri poplatníkovi podľa Čl.15 ods. (2) písm. a. ) bývajúceho v rodinnom
a bytovom dome do sumy 2 000,- Sk naraz v termíne uvedenom v platobnom, výmere, inak v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do
30. apríla, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, na ktorý
sa poplatok vyrubuje.
(2) pri poplatníkovi podľa Čl. 15 ods. (2) písm. a) - správcu, pri b) a c)
naraz v termíne uvedenom v platobnom výmere.

Čl. 18
Ohlasovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť
poplatok, do dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného
obcou.
(2) V prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a.) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu ( ďalej len identifikačné údaje), ak je
poplatníkom osoba podľa Čl. 15 ods. (2) písm. a) - správca, pri b.)
a c.) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
identifikačné číslo,
b.) identifikačné údaje iných osôb ak za ne plní povinnosti poplatníka
podľa Čl. 15 ods. (8),
údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa Čl. 16. Spolu s ohlásením
predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, a ak súčasne požaduje
zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku.
(3) 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.
(4) Poplatník vykoná ohlasovaciu povinnosť písomným oznámením alebo
vyplnením formulára ohlasovacej povinnosti na OcÚ.

ÔSMA ČASŤ
Čl. 20
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obecný úrad
Čečejovce.
(2) Miestne dane a poplatok možno platiť:
a.) prevodom na účet,
b.) poštovou poukážkou
(3) Dane podľa tohto VZN sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor a poplatok
sa zaokrúhľuje na celé desať koruny nahor.
(4) Výnos z miestnych daní a poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom
rozpočtu obce.
(5) Ak si daňovník, poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť, povinnosť zaplatenia dane, poplatku podľa tohto VZN, správca dane, poplatku
uplatní voči nemu sankciu v zmysle § 35-37 zákona SNR č. 511/1992 Zb.
o správe daní v znení neskorších predpisov.
(6) Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa vo veciach
správy miestnych daní a miestneho poplatku podľa všeobecného predpisu
o správe daní a poplatkov. /12

Čl. 21
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach určovania a vyberania miestnych poplatkov v znení zmien a doplnkov č. 3/2004
zo dňa 6.2.2004, a Všeobecné záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti
zo dňa 15.12.2003.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach, dňa 15.12. 2004.
(3) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Čečejovciach.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára
2005.
V Čečejovciach dňa 16.12.2004
Štefan Magoči
starosta obce
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Ukážkové cvičenie civilnej obrany
Dňa 10. novembra 2004 sa uskutočnilo ukážkové cvičenie CO v obci
Čečejovce v areáli ZŠ so zameraním na tému činnosti riadiacich a evakuačných orgánov ObÚ Košice – okolie, riadiacich orgánov obcí a objektov územného obvodu okresu Košice – okolie, evakuačných orgánov
a evakuačných zariadení obcí a objektov pri zabezpečovaní realizácie
evakuácie po vzniku mimoriadnej udalosti.
Cieľom ukážkového cvičenia bolo:
1. Zvýšiť pripravenosť riadiacich orgánov ObÚ Košice-okolie, členov
evakuačnej komisie obvodu, členov evakuačnej komisie a evakuačných zariadení obcí a objektov pri riadení a koordinácii činnosti
po vyhlásení evakuácie.
2. Prakticky precvičiť činnosť členov evakuačnej komisie územného
obvodu Košice-okolie, evakuačných komisií evakuačných zariadení
obcí (evakuačných stredísk, miest ubytovania a regulačných stanovíšť) pri realizácii opatrení na zabezpečenie evakuácie a plnenie
ďalších úloh, zameraných na ochranu života, zdravia a majetku.
3. Preveriť reálnosť spracovanej dokumentácie a pripravených opatrení
v oblasti varovania a vyrozumenia, informačného systému, ochrany obyvateľstva a zabezpečenie činnosti v priebehu organizácie a
riadenia evakuácie na všetkých úsekoch odborného zabezpečenia
evakuácie.
4. Zovšeobecniť poznatky z ukážkového cvičenia s dôrazom na činnosť a plnenie úloh ubytovania osobnou účasťou vedúcich miest
ubytovania vybraných obcí.
Ukážkové cvičenie bolo otvorené
na ObÚ Košice-okolie, pokračovalo na ZŠ vo Veľkej Ide a na ZŠ
v Čečejovciach. Zúčastnili sa
ho vedúci jednotiek na činnosť
evakuačných zariadení obcí z
juhozápadnej časti obvodu Košice-okolie. Záverom bolo prevedené vyhodnotenie cvičenia
prednostom Obvodného úradu
Košice – okolie Ing. Mikulášom
Mešterom v kultúrnom dome v
Čečejovciach, ktorého sa zúčastnili všetci účastníci cvičenia a
prizvaní hostia.
(R)

Futbal

Rozpisy zápasov jarnej časti
futbalových súťaží súťažného
ročníka 2004/2005
DOSPELÍ I.trieda:
27. 3. 2005 15.00 hod.
3. 4. 2005 15.30 hod.
10. 4. 2005 15.30 hod.
17. 4. 2005 16.00 hod.
24. 4. 2005 16.00 hod.
1. 5. 2005 16.30 hod.
8. 5. 2005 16.30 hod.
15. 5. 2005 16.30 hod.
22. 5. 2005 17.00 hod.
29. 5. 2005 17.00 hod.
5. 6. 2005 17:00 hod.
12. 6. 2005 17:00 hod.
19. 6. 2005 17:00 hod.

Čečejovce - Mokrance
Čečejovce - Valaliky
Haniska - Čečejovce
Čečejovce - Byster
Kokšov-Bakša - Čečejovce
Čečejovce - Svinica
Paňovce - Čečejovce
Čečejovce - Perín
Seňa - Čečejovce
Čečejovce - Ruskov
AC Jasov - Čečejovce
Čečejovce - Rozhanovce
Sokoľany - Čečejovce

ŽIACI I.trieda - skupina B:
23. 4. 2005 14.00 hod.
30. 4. 2005 14.00 hod.
7. 5. 2005 14.00 hod.
14. 5. 2005 14.00 hod.
21. 5. 2005 14.00 hod.
28. 5. 2005 14.00 hod.
4. 6. 2005 14:00 hod.
11. 6. 2005 14:00 hod.
18. 6. 2005 14:00 hod.

Čečejovce - Mokrance
Čečejovce - Veľká Ida
Tatran Jasov - Čečejovce
Čečejovce - Buzica
Paňovce - Čečejovce
Čečejovce - Péder
AC Jasov - Čečejovce
Čečejovce - Roma Moldava
Perín - Čečejovce

O cvičenie sa zaujímala aj redaktorka
z RÁDIA EXPRES

Žiacke futbalové družstvo

Nová krádež

Od zasadenia nového cédra miesto ukradnutého uplynul sotva
mesiac a už zlodeji okrasných kríkov pri cintoríne znova úradovali. Na mieste krásneho stromu na obrázku sa zrána 19. novembra
naskytal smutný pohľad - ostala po ňom iba vykopaná jama.
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Kalendár vývozu separovaného odpadu na 1.polrok 2005
19. január
16. február
16. marec

ZELENÁ FARBA: SKLO (biele aj farebné čisté sklo–etikety
nevadia)
Prosíme nevhadzujte: sklenené črepy, zrkadlá, porcelán,
drôtené sklo.
MODRÁ FARBA: PAPIER (noviny, časopisy, poskladané
kartónové krabice)
Prosíme nevhadzujte: väzby kníh, šanóny, špinavý a mastný
papier.
Naplnené vrecia vyložte ráno do 7:00 hod. v presne stanovený
deň pred svoj dom.
Prípadné zmeny termínov vývozov Vám budú oznámené vopred
miestnym rozhlasom.
-OcÚ-

13. apríl
11. máj
22. jún

Čo do vriec patrí a čo nie?
ŽLTÁ FARBA: PLASTY (čisté PET fľaše – stlačené nohou,
s uvoľneným uzáverom alebo bez uzáverov, rôznej farby, fľaše od čistiacich prostriedkov a šampónov, čistá fólia – väčšie
kusy)
Prosíme nevhadzujte: fľaše od jedlých a minerálnych olejov,
kelímky.

Odchody autobusov zo zastávky Čečejovce, Jednota (platné od 12.XII.2004 do 10.XII.2005)
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Vysvetlivky:
6 premáva v sobotu, nepremáva 25.12.2004 a 1.1.2005
X premáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.2004,
6.1., 25.3., 28.3., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a
17.11.2005
b premáva v pondelok až sobotu, nepremáva 24.12.,
25.12.2004, 1.1., 6.1., 25.3., 28.3., 5.7., 29.8., 1.9.,
15.9., 1.11. a 17.11.2005
a premáva v sobotu a v nedeľu a 24.12.2004, 6.1., 25.3.,
28.3., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11.2005
+ premáva v nedeľu a 24.12., 25.12.2004, 1.1., 6.1.,
25.3., 28.3., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11.2005
c premáva len v dňoch školského vyučovania
w premáva len v dňoch školských prázdnin
g premáva denne okrem soboty
Y nepremáva od vyhlásenia
n premáva od vyhlásenia
Ďalšie značky obmedzujúce rozsah prevádzky sú
uvedené pod cestovným poriadkom linky.
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Odchody vlakov zo stanice Čečejovce (platné od 12.XII.2004 do 5.III.2005)
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