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Všetkým matkám
S veršom skromným, prostým,
chcem Vám všetkým šťastie priať.
Či ste mladé, či ste staré
chcem Vám pekné slovo venovať.
Či je to v čase, či v nečase
srdce umu káže,
či je to v smútku, či v jase
chcem Vám vzácny dar
lásky – kvet darovať.
Možno ste mi známe,
snáď Vás ani nepoznám,
ale láska rozdiely nerobí
preto tie vznešené a vzácne dary
všetkým matkám chcem odovzdať.
S kytičkou kvetov
pri príležitosti Dňa matiek
chcem Vám všetkým veľa, veľa
lásky popriať.
Štefan Magoči
starosta obce

Pablo Picasso: „Matka a dieťa“

Demografické údaje za rok 2001
Podľa údajov Obecného úradu Čečejovce sa počas roka 2001 na území obce
narodilo 21 detí (12 chlapcov a 9 dievčat) a zomrelo 20 občanov obce (10 mužov a 10
žien). Počet obyvateľov s trvalým bydliskom na území obce k 31. decembru 2001
činil 1898.

Zoznam narodených detí v roku 2001:
Jozef Kojecký, Matej Komjáty, Miriam Szabóová, Stanislav Juhás, Tomáš Ličák,
Zuzana Kováčiková, Andrea Pelegrinová, Miriam Magočiová, Radka Tirpáková,
Peter Varga, Matej Keller, Diana Rusznyáková, Bianka Pelegrinová, Dávid Urbán,
Dominik Albert, Patrik Magyar, Ján Polčic, Daniel Bimbo, Katarína Nováková,
Natália Muchová a Martin Lukács.

Zoznam zomretých v roku 2001:
Helena Bartková, Ondrej Lacko, Ernest Sanislo, Mária Vranaiová, Vojtech Jenčik,
Gizela Jakšová, Bartolomej Czakó, Dezider Dieneš, Ján Balog, Helena Rybárová,
Ondrej Kovács, Gizela Poláková, Ondrej Kováč, Mária Pelegrinová, Alžbeta
Pelegrinová, Pavol Vereš, Margita Szabó Bartková, Ondrej Vaňo, Mária Vavreková
a Alžbeta Midová.
- OcÚ -

Čečejovské noviny 1/2002

Z ĎALŠIEHO OBSAHU:
2

Udalosti

3

Počasie v roku 2001

4-5 VZN obce o nakladaní s odpadmi
6

Cirkvi

7

Futbal

8

Oznamy, výsledky sčítania obyv.

1

UDALOSTI

Spoločne sme sa lúčili s rokom 2001
Ako sa to už stáva tradíciou, veľká časť obyvateľov našej obce sa
lúčila s odchádzajúcim starým rokom 2001 a vítala nový rok 2002 na
spoločných obecných oslavách Silvestra v priestoroch nádvoria
bývalého obecného úradu vedľa pomníka padlých. Tí, ktorí sa napriek
mrazivému počasiu rozhodli osláviť Silvestra v tejto neopakovateľnej
atmosfére, nemali čoho ľutovať. Živá hudba v podaní skupiny NYIRI
DUO hrala na veselú nôtu a zapálená vatra ako aj povolený doping
v podobe šampanského znižovali pritom pocit chladu u prítomných.
Spestrením programu bolo vystúpenie ženskej speváckej skupiny MO
CSEMADOKu.
Očakávaným bodom programu tesne po polnoci bol ohňostroj,
ktorý poskytol nádherný pohľad na pestrofarebné výtvory na oblohe.
Po krátkom novoročnom pozdrave starostu obce Štefana Magočiho sa
vyžrebovali výhercovia tomboly, do ktorej ceny poskytli miestni
sponzori.
(R)

V Klube dôchodcov Harangó
pozdravili jubilantov
Dňa 10.februára 2002 sa uskutočnila Výročná schôdza Klubu
dôchodcov „HARANGÓ“ Čečejovce.
Schôdze sa zúčastnilo celkom 117 členov zo 160
registrovaných a 3 hostia. V kultúrnom programe vystúpili žiaci
ZŠ. Jubilantov pozdravili básňami v slovenskom a maďarskom
jazyku. Jedenástim jubilantom boli odovzdané kvetinové dary a
pozdravné karty. Po oficiálnej časti bolo spoločenské posedenie,
kde si dôchodcovia zaspievali a zatancovali.
Za zdarný priebeh výročnej schôdze dôchodcovia ďakujú
obecnému úradu a všetkým sponzorom. Najbližšia schôdza sa
bude konať v júni 2002.
Ján Jaklovský
predseda klubu

Fašiangové stretnutie
prívržencov ľudového umenia
Základná organizácia Csemadoku v Čečejovciach a oblastný orgán
Csemadoku pre Košice-okolie usporiadali dňa 9. februára 2002 (v
sobotu o 19.30 hodine) v kultúrnom dome v Čečejovciach
„Fašiangové stretnutie prívržencov ľudového umenia“. Stretnutia sa
zúčastnil Zmiešaný spevácky zbor z Mokraniec, Ženský spevácky
zbor z Cestíc, Ľudová skupina z Veľkej Idy, Ženský spevokol z
Moldavy nad Bodvou, Ženský spevácky zbor z Pédera, Ľudová
skupina z Hosťoviec, Ženský spevácky zbor zo Žarnova a Ženský
spevácky zbor z Čečejoviec.
Účastníci stretnutia sa predstavili veselým program na vysokej
úrovni, po vystúpení pred obecenstvom pokračovali spoločnou
zábavou.
Jozef Šnír
predseda základnej organizácie Csemadoku

Foto: J. Pira

Zneuctili pamiatku mŕtvych
Začiatkom marca mnohí z nás boli šokovaní z toho, čo sa stalo
na miestnom cintoríne. Niečo podobné totiž nemá obdobu v našej
obci. Na takmer 50 krížoch pomníkov boli poškodené alebo z nich
úplne zmizli korpusy, väčšinou kovové, ale výnimkou neboli ani
polámané porcelánové korpusy. Podľa všetkého zlodeji našich
čias už nemajú ohľad ani na posvätnosť miesta večného
odpočinku mŕtvych a pre vidinu niekoľkých korún za odovzdaný
kovový odpad spôsobia škodu za niekoľko desiatok tisíc korún.
Údajným páchateľom bola maloletá osoba. Otázne však je,
s vedomím koho sa tohto odsúdeniahodného činu táto osoba
dopustila a prečo tomu nezabránili rodičia páchateľa.
(R)
Pohľad na jeden z krížov, z ktorého
zlodej ukradol korpus

Ženský spevácky zbor z Čečejoviec

Ľudová skupina z Veľkej Idy
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Pozornosti zlodeja neušiel ani masívny
liatinový centrálny kríž na cintoríne, o čom
svedčí odlomená ruka korpusa
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POČASIE

Aké bolo počasie v roku 2001 ?
Priemerná ročná teplota vzduchu nameraná na najbližšej meteorologickej stanici v
Moldave n/B dosiahla hodnotu 9,4 °C.
Táto hodnota je mierne väčšia (asi o 0,84
°C) ako hodnota dlhodobého priemeru.
V priebehu roka takmer každý tretí deň
pršalo alebo snežilo. Celkový ročný úhrn
zrážok 618 mm v roku 2001 predstavuje
93,3 % z dlhodobého priemeru, t. j. rok bol
mierne zrážkovo podnormálny.
Január, prvý mesiac roka sa javil ako
teplotne výrazne nadnormálny. Priemerná
mesačná teplota bola v tomto mesiaci –0,3
°C oproti –3,3 °C, čo je dlhodobý priemer.
Extrémnosť dokazuje aj najvyššia januárová teplota a to až 20 °C. V tomto mesiaci
sa zaznamenalo až 18 dní so zrážkami, čo
je najväčší počet v priebehu roka. Mesačný
úhrn zrážok v tomto mesiaci bol o 37 %
nad dlhodobým priemerom. Mesiace
február a marec boli teplejšie až o 1,8 °C
ako dlhodobý priemer za tieto mesiace.
Posledný mesiac prvého štvrťroku (marec)
bol značne uplakaný – pršalo 15 dní
s takmer trojnásobným úhrnom zrážok ako
je dlhodobý priemer.
Prvý mesiac druhého štvrťroku apríl,
ukázal, že vie byť aj normálny (zlé jazyky
tvrdia, že nie je). Tento mesiac bol zrážkovo aj teplotne normálny z pohľadu dlhodobých priemerov. Mesiac máj bol o 1,6 °C
teplejší ako dlhodobý priemer, ale na
zrážky skúpy so svojim 18,4 mm úhrnom,
čo je len 24 % dlhodobého priemeru. Úhrn
zrážok aj mesiaci jún bol podpriemerný (68
%), ale priemerná mesačná teplota bola o
0,5 °C nižšia ako dlhodobý normál.
Začiatok tretieho štvrťroka – júl, už bol
teplejší ako dlhodobý priemer (o 1,6), ale
zrážkovo výrazne nadpriemerný. V tomto
mesiaci boli zaznamenané zrážky v 16
dňoch a celkový úhrn predstavoval 172 %

dlhodobého priemeru. Na veľkú radosť
tých, ktorí nestihli dovolenku v júli, august bol v mesačnom priemere výrazne
teplejší ako v dlhodobom priemere a to až
o 3,0 °C. Celkový úhrn zrážok v tomto
mesiaci predstavoval len 65 % dlhodobého priemeru za tento mesiac. Posledný
mesiac tohoto štvrťroku – september, bol
chladnejší a zrážkovo nadpriemerný.
Priemerná mesačná teplota bola o 0,8 °C
nižšia a úhrn zrážok o 38% väčší ako
dlhodobý priemer.
Október, prvý mesiac posledného štvrťroka, bol z pohľadu dlhodobých priemerov za tento mesiac teplý a suchý. Tento
mesiac bol v mesačnom priemere výrazne
teplejší ako v dlhodobom priemere a to až
o 2,7 °C. Celkový úhrn zrážok v tomto
mesiaci predstavoval len 28 % dlhodo-

Namerané hodnoty na meteorologickej stanici v Moldave n/B
Atmosferické zrážky
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N
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10,0
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46,9
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7
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3,0

32,6
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70,3
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13

13,5
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3
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23,0

-3,5
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37,3

73

6

1,9

-1,2

14,0

-10,5
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12,3

32

3

-5,1

-3,5

6,0

-16,2

N[%] - percento normálu (priemeru z rokov 1961 – 1990)
Odchýlka - rozdiel daného mesačného priemeru od priemeru z rokov 1961 – 1990

Gabriel Szabó
Zdroj:Agrometeorologické a fenologické informácie, Slovenský hydrometeorologický ústav.
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OZNAM

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach na základe § 4 odst. 3 písmena f), g) a
m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov s použitím § 6 odst. 1 citovaného zákona a § 39 odst. 4 zákona č.
223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre
územie obce Čečejovce toto

všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2001
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Čečejovce
PRVÁ ČASŤ
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom tohto VZN je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť
životné prostredie a čistotu v obci.
2. Nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom a s drobným stavebným
odpadom upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania z drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na uskladnenie
týchto odpadov a na zneškodnenie odpadov.

§2
Základné ustanovenia
1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Čečejovce.
2. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo v súlade s týmto VZN a príslušným zákonom alebo osobitnými predpismi, povinný sa jej zbaviť.
3. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto
vykonáva úpravu zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
4. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická
osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
5. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie
a nakladanie s odpadmi v súlade s citovaným zákonom.
6. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie
odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
7. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov.
8. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
9. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za
účelom ich prepravy.
10. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie
zložiek odpadov, ktoré je možné po oddelení zaradiť ako samostatné druhy
odpadov.
11. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
12. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
13. Skladovanie odpadov pred niektorou z operácií zhodnocovania odpadov
alebo zneškodňovania odpadov, za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich
zhromažďovanie pred zberom odpadov a na mieste ich vzniku.
14. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností.
15. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri
činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady
pri činnosti obce – čistenie verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú
v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov.
16. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde
sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda
dlhšie ako 1 rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov
sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady za účelom ich prípravy
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pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde budú upravené, zhodnotené
alebo zneškodnené, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo
upravením nepresahuje spravidla 3 roky, alebo pred ich zneškodnením
nepresahuje 1 rok.

DRUHÁ ČASŤ
§3
Spoločné ustanovenia
1.Pôvodca odpadu ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, a produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1
tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady ako aj pre odpady zbežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou /drobné stavebné odpady/
obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí
vypracúvajú program podľa zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo
spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.
3. Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odst. 1 povinní
vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
4. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať
v súlade so zákonom, ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na
základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak
s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto nariadením. Pri nakladaní
s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť
zdravie ľudí a životné prostredie.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadu.
6. Zakazuje sa
a/ uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN
b/ zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad, inak ako v súlade so zákonom
c/ zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním vo vodného recipientu
a zneškodňovanie odpadov spôsobmi D 4 prílohy č. 3 zákona č.
223/2001 Z.z.
d/ triediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov
alebo nebezpečné odpady s odpadmi ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
e/ opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi
z domácností.
f/ vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do
kanalizácie
g/ uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky
po spracovaní odpadových olejov do pôdy
7. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je
povinný ich odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom autorizácie, t.z.
osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom životného prostredia
SR na nakladanie s týmito odpadmi.
8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce
k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša
držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu, vrátane zberu a
úpravy odpadu vykonáva, ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša
ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území SR, zabezpečí
zneškodnenie odpadu Okresný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, a na náklady držiteľa odpadu.
10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho
nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný
to oznámiť bezodkladne Okresnému úradu a obci.
11. Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo
z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor
o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti
v rozpore so zákonom, takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia § 19 odst. 1 písm. b),f),k)
a m) a primerane ustanovenie ods. 1 písm. i) citovaného zákona.
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§ 4
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi
1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a
z drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá
obec.
2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN obce.
Taktiež je povinný :
a/ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b/ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
c/ ukladať komunálne odpady vrátanie kalu zo septikov alebo ich oddelené
zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci.
3. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Obec v zmluve podrobne
upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva
obce a s týmto VZN.
4. Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo z drobnými stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu podľa § 39 odst. 8 cit. zákona do konca r. 2001, nemôže po
tomto termíne túto činnosť ďalej na území obce vykonávať.
5. Obec pre plnenie povinností podľa §19 odst. 1 písm. g) a h) zákona je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného
stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi
alebo z drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
6. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo
ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a
úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a
s drobnými stavebnými odpadmi.

§5
Spôsob zberu prepravy a zneškodňovania komunálneho
odpadu
1. Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov
a/ zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia
v súlade s cit. zákonom
b/ v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci
c/ zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu
d/ zabezpečuje podľa potreby najmenej 2 krát do roka, zber a prepravu objemových odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov
2. Komunálny odpad sa triedi v mieste vzniku na jednotlivé zložky :
- papier ukladá sa do vriec a tie sa v určený deň odovzdávajú na odvoz po
vyprázdnení sa vrecia vracajú do domácností
- sklo ukladá sa do vriec a tie sa v určený deň odovzdávajú na odvoz po vyprázdnení sa vrecia vracajú do domácností
- plast ukladá sa do vriec a tie sa v určený deň odovzdávajú na odvoz po vyprázdnení sa vrecia vracajú do domácností
- textil ukladá sa v určený deň na určené miesto odkiaľ je zabezpečený jeho
odvoz
- ostatné odpady zbytok po triedení komunálneho odpadu sa vkladá do nádob
z ktorých sa pravidelne vyváža
- kal zo septikov podľa potreby držiteľa odpadu
3. V určený deň po zverejnení v miestnom rozhlase sa zbiera :
a/ batéria a akumulátory
b/ žiarivky s obsahom ortuti
c/ papier a sklo vo veľkom objeme ktorého likvidáciu nie je možné zabezpečiť zaužívaným zberom
d/ objemový odpad
4. Odvoz odpadov
a/ pravidelný odvoz komunálneho odpadu – zbytkového, je vykonávaný raz
za dva týždne v pravidelný deň
b/ odvoz papiera, skla a plastov a textilu sa vykonáva podľa harmonogramu
odvozov

c/ o odvoz drobného stavebného odpadu požiada držiteľ odpadu pre ktorého
sa drobné stavebné práce vykonávajú, firmu, ktorá má na túto činnosť
uzatvorenú zmluvu s obcou. Náklady na odvoz a likvidáciu drobného stavebného odpadu znáša držiteľ odpadu.
d/ odvoz objemového odpadu sa zabezpečuje 2 krát do roka, termín odvozu
podľa potreby určí OZ.
e/ ostatné odpady sa zabezpečujú individuálne v spolupráci s firmou ktorá má
s obcou uzatvorenú zmluvu.

§6
Miestny poplatok
1. Za zber prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok.
2. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
3. Poplatok platí
a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt
b/ fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie
c/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu ako záhrada, byt alebo nebytový priestor
4. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu
alebo nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor
v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo
správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu,
určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec je platiteľom správca.
5. Platitelia poplatku ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na území obce, sú povinní sa prihlásiť na Obecnom úrade
najneskôr do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN, aby im obec
mohla zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa schváleného spôsobu zberu
komunálneho odpadu.
6. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na Obecnom úrade najneskôr
do 1 mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa
stávajú platiteľmi poplatku.
7. Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné
pre správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do 1 mesiaca odo dňa,
keď táto skutočnosť nastala.
8. Sadzba poplatku môže byť
a/ najmenej 80 Sk a najviac 1200 Sk za osobu a kalendárny rok
b/ najmenej 80 Sk ak sa jedná o množstvený zber odpadu
9. Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku
a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt
b/ právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej činnosti
vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie,
c/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor
d/ fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom,užívateľom alebo
správcom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce slúžiacej na kultúrnu, výchovnú a vzdelávaciu činnosť
10.Výšku poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na území obce Čečejovce určuje dodatok č.
1 k VZN o miestnych poplatkoch na území obce Čečejovce.
11.Poplatok vyrubí platobným výmerom.
12. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných jej známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.
13. Obec, ktorá poplatok spravuje, môže na zmiernenie a odstránenie tvrdosti
v jednotlivých prípadoch, podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci /zákona č.
195/1998 Zb. v platnom znení/, poplatok znížiť.
14. Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu
nákladov spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
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CIRKVI
Rímskokatolícka

Betlehemské hry

cirkev

Veľkonočný obrad

Žiaci miestnej základnej školy sa 30. decembra 2001
v popoludňajších hodinách predstavili veriacim
v rímskokatolíckom kostole betlehemskými hrami.
Toto milé predstavenie si zaslúži ocenenie za to, že aj
v dnešnej uponáhľanej dobe sa snaží o zachovanie
starých tradícií u mladej generáce.
(R)

Vyvrcholením
prípravy na slávenie sviatkov vykupiteľskej smrti
a jeho zmŕstvychvstania
boli aj tento rok pre veriacich posledné tri dni
Svätého týždňa: Zelený
štvrtok, Veľký piatok a
Svätá (Veľkonočná) sobota.
Na obrázku vidíme začiatok cirkevného obradu
na Svätú sobotu, ktorý sa
začína po západe slnka
požehnaním
nového
ohňa – zapálením veľkonočnej sviece (paškála).
(R)

O patrónovi kostola
Odpustná slávnosť v rímskokatolíckom kostole aj v tomto roku,
podobne ako po iné roky, sa uskutoční v máji (5. mája), kedy si
pripomíname utrpenia svätého Jána evanjelistu, patróna nášho kostola. Osviežme si svoju pamäť, kto bol vlastne svätý Ján evanjelista.
V živote Jána, ktorý bol synom Zebedea a Márie Salome, bol
rozhodujúcim okamihom ten, keď Ježiš prechádzal pri Genezaretských jazerách a Jánov dovtedajší učiteľ sväty Ján Krstiteľ mu povedal: „ Hľa, baránok Boží, hľa, ktorý sníma hriechy sveta!“ Od
tejto chvíle Ján nasledoval Ježiša, a stal sa jeho obľúbeným apoštolom. Neskôr sa k Ježišovým učeníkom pridal aj Jánov brat Jakub.
Ján bol prítomný pri kríži v posledných chvíľach Krista a pomáhal pri sňatí svätého tela z kríža a jeho uložení do hrobu. Umierajúci Ježiš mu zveril svoju milovanú matku Pannu Máriu stojacu
pri kríži.
Svätý Ján, ako živý svedok života a slov Pána, všetko, čo na
vlastné oči videl, čo na vlastné uši počul, napísal do evanjélia. Keď
sa apoštoli rozišli, Ján učil národ vo väčších mestách Malej Ázie.
Sám sa stal biskupom v Efezose.
Podľa tradície, cisár Domicián Jána, ako najhorlivejšieho a naj-

úspešnejšieho šíriteľa kresťanstva, dal v Ríme pred latinskou
bránou zbiť palicou a odsúdil ho na smrť v kotli naplnenom horúcim olejom. Boh ale nedovolil, aby jeho apoštol zomrel, veď Pán
Ježiš predpovedal, že Ján zomrie prirodzenou smrťou (túto udalosť zobrazuje olejová maľba veľkých rozmerov nad oltárom
nášho kostola). Na veľké počudovanie okolostojacích, evanjelistovi sa v horúcom oleji vôbec nič nestalo. Cisár Domicián videl,
že svätého Jána nedokáže zničiť, aby však zabránil jeho ďalšej
činnosti, vyhnal ho na ostrov Palmos.
Napriek tomu, že vo vyhnanstve musel pracovať v železorudných baniach, v tomto čase napísal knihu „Zjavenia“ a knihu o
činnosti apoštolov, ktorá je krátkym, ale hodnoverným opisom
fungovania prvých rokov cirkvi, činnosti Petra a Pavla, ako aj
ostatných apoštolov.
Po smrti Domiciána sa cisárom stal Nerva, ktorý udelil milosť
vyhnancom, a tak sa Ján mohol vrátiť ku svojim veriacim do
Efezosu a mohol pokračovať v práci apoštola. O jeho dobrotivosti
svedčí fráza, ktorú neustále opakoval: „Synáčikovia, majte sa
radi!“
Svätý Ján zomrel vo veku asi 100 rokov prirodzenou smrťou
tak, ako to bolo predpovedané.
(JP)

ZO ŽIVOTA REFORMOVANEJ CIRKVI
Od 1. februára 2002 sa začala oficiálne v našej cirkvi
všeobecná obmena funkcionárov. To znamená, že v každom zbore
si volíme nové presbitérium, a na úrovni diecéz a koncilu zasa
nových duchovných funkcionárov a nových civilných
funkcionárov. V našom zbore nové presbitérium sa volilo v
priebehu marca. Členovia sľub slávnostne zložili 7. apríla toho
roku v rámci nedeľnej bohoslužby. Duchovná prehovorila k
presbitérom na základe jednej state z knihy O činnosti apoštolov:
„Dbajte o seba a o zverencoch, pre ktorých ochrancom vás Duch
svätý určil, aby ste viedli Božiu cirkev“, stať 20, 28 z knihy O
činnosti apoštolov. Apoštol Pavol sa týmito slovami lúči so
starými zo zboru v Efezose. A poveruje ich úlohou, poslaním, aby
slúžili pre slávu Boha, chránili, opatrovali zbor. To je úlohou
presbitéria. Chrániť, dbať o cirkev Kristovu, aby sme mohli hlásať
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moc Boha na tomto svete. A táto služba vyžaduje duševný,
morálny a materiálny boj, záťaž, ako aj obetavosť. Tak ako to
Sándor Petőfi píše vo svojej básni pod názvom Básnik XIX.
storočia - „Na ťažkú robotu sa podujal ten, kto teraz do ruky pero
vzal ....“ Pretože práce je veľa, úloh ešte viac, z toho dôvodu
potrebujeme takých, ktorí sú ochotní pracovať pre slávu Boha a
pre rozvoj cirkevného zboru. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
doteraz vernosťou a oddanosťou slúžili pre tento malý zbor. A pre
nových funkcionárov žiadame požehnanie Boha a pomocnú ruku
Ducha svätého. Robíme to v nádeji, že Pán neopustí svoj ľud, a
stále požehná dobrú vôľu, chcenie a úprimnú službu. Veď On sám
sľubuje: „Buď verný až do konca svojho života a podarujem Ti
korunu života“, Zjavenie 2,10. Nech bude tak !
Tímea Géresi
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Všeobecne záväzné nariadenie...

FUTBAL

§7

Výborný úvod ...

Obec
Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a/ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve / § 80 odst.3 písm.a) zákona/
b/ poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami, akumulátormi a starými vozidlami
c/ dáva v stavebnom konaní vyjadrenie, k zamýšľanému spôsobu nakladania
s odpadmi so stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu

§8
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí kto
a/ zneškodní alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN /§ 18 odst.3 písm.b)/
zákona
b/ uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN /§ 18
odst.3 písm. a)/ a § 39 odst. 5 písm. c) zákona
c/ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa spoločného ustanovenia odst. 10 tohto
VZN / § 18 odst. 6 zákona/
d/ neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN / § 39 odst.9 zákona/
2. Za priestupky uvedené v odseku 1 písmena a) až d) možno uložiť pokutu do
5000 Sk
3. Tieto priestupky prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú
príjmom rozpočtu obce.
4. Na priestupky sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. v platnom znení ak tento
zákon nestanovuje inak.

§9
Pokuty právnickým osobám
1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100 000 Sk ak
právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce s tohto VZN obce. Pokuta je
príjmom obce.
2. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom,
kto sa konania podľa odsedku 1 dopustil, najneskôr však do 1 roka od konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

TRETIA
ČASŤ
§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Každý je povinný nakladať o odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a týmto nariadením.
2. Všetky právnické a fyzické osoby na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie musia
zosúladiť svoju činnosť s týmto nariadením do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
3. Obec prostredníctvom úradnej tabule a Čečejovských novín priebežne zabezpečí
informovanosť obyvateľov obce a ostatných občanov o dôležitých skutočnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia. .
4. Na tomto nariadení sa uznieslo OZ v Čečejovciach dňa 14.12.2001
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2002
V Čečejovciach dňa 14.12.2001
Štefan Magoči
starosta obce

Termíny búrz starožitností
Pre záujemcov o starožitnosti uvádzame termíny BÚRZ
v areáli miestneho kaštieľa do
konca roku 2002:
STAROŽITNOSTÍ A KURIOZÍT

11. mája, 8. júna, 13. júla, 10. augusta, 14. septembra, 12. októbra, 9.
novembra a 7. decembra, vždy v čase od 900 do 1200 hod.

Úvodný zápas jarnej časti súťaže, v ktorom naše mužstvo
presvedčivo zvíťazilo nad Trstenými 7:0, vyšiel na výbornú.
Škoda zaváhania v nasledujúcom domácom zápase proti
Veľkej Ide (prehra 0:2), pretože v ďalších kolách naši najprv
priviezli veľmi cenný bod z Rešice po bezgólovom výsledku
a potom si schuti zastrieľali doma v zápase proti Jasovu, ktorý
presvedčivo vyhrali 9:2. Derby zápas v Mokranciach sa
skončil deľbou bodou po výsledku 0:0, čo môžeme
považovať za úspech.

Rozpis zápasov jarnej časti súťažného
ročníka 2001/2002
Dospelí (I.trieda):
24.3.2002 Čečejovce
31.3.2002 Čečejovce
7.4.2002 Rešica
14.4.2002 Čečejovce
21.4.2002 Mokrance
28.4.2002 Čečejovce
5.5.2002 Čečejovce
12.5.2002 Čečejovce
19.5.2002 Rudník
26.5.2002 Čečejovce
2.6.2002 N.Polhora
9.6.2002 Čečejovce
16.6.2002 Sokoľany

-

Trstené p/H
Veľká Ida
Čečejovce
Jasov
Čečejovce
Budimír
Medzev
Poproč
Čečejovce
Ruskov
Čečejovce
Bidovce
Čečejovce

7:0
0:2
0:0
9:2
0:0
2:0

Dorastenci (IV.liga skupina D):
17.3.2002 Čečejovce
- Ťahanovce
24.3.2002 Ruskov
- Čečejovce
31.3.2002 Čečejovce
- Medzev
7.4.2002 V. Ida
- Čečejovce
14.4.2002 Čečejovce
- Jasov
21.4.2002 K. Olšany
- Čečejovce
28.4.2002 Čečejovce
- Valaliky
5.5.2002 Geča
- Čečejovce
12.5.2002 Čečejovce
- V. Opátske
19.5.2002 Krásna
- Čečejovce
26.5.2002 Čečejovce
- Zdoba
2.6.2002 Krásn.Podhradie - Čečejovce
9.6.2002 Čečejovce
- Lok.Košice
16.6.2002 K. Polianka
- Čečejovce

1:1
8:0
0:0
5:1
3:1
6:2
5:1

Tabuľka súťaže dospelých po 18. kole
1. Medzev
2. Rešica
3. Čečejovce
4. Sokoľany
5. Ruskov
6. Budimír
7. Poproč
8. Veľká Ida
9. Mokrance
10. Bidovce
11. Rudník
12. Nová Polhora
13. Jasov
14.Trstené

(R)
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18 13 2 3 49 : 29 41
18 11 2 5 45 : 40 35
18 9 5 4 47 : 25 32
13 7 1 5 39 : 23 22
18 10 0 8 42 : 31 30
18 8 3 7 32 : 31 27
18 7 5 6 33 : 25 26
18 8 2 8 30 : 29 26
18 7 2 9 28 : 24 23
18 7 2 9 28 : 33 23
18 7 1 10 27 : 29 22
18 6 1 11 29 : 57 19
18 5 2 11 23 : 50 17
18 2 5 11 24 : 51 11
Ladislav Dorák ml.
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OZNAMY

Cenzus malých a stredných
podnikateľov 2002
Štatistický úrad SR uskutoční v roku 2002 ďalšie významné
celoštátne zisťovanie – Cenzus malých a stredných podnikateľov.
Úspešné zvládnutie tejto úlohy bude predstavovať dôležitý krok
v harmonizácií Slovenskej štatistiky so štatistikou Európskej únie. O
význame a náročnosti celého projektu svedčí aj to, že bude
spolufinancovaný z prostriedkov PHARE a na jeho realizácii sa budú
podieľať experti z krajín Európskej únie.
Cieľom cenzu je zabezpečiť klasifikačné údaje o podnikoch a
podnikateľoch. Získané údaje budú tvoriť kvalitnejšie a relevantnejšie
podklady pre tvorbu nástrojov,
analýz a politík týkajúcich sa
ekonomického a podnikateľského prostredia Slovenskej republiky.
Okrem toho, výsledky cenzu bude možné použiť na tvorbu referenčného
registra, ktorý bude integrovať údaje z rozličných administratívnych
zdrojov, čím sa čiastočne odstráni potreba nákladného a náročného získavania informácií priamo od podnikateľov a podnikateľských subjektov.
Cenzus budú vykonávať poverení zamestnanci Štatistického úradu
SR, ktorí budú osobitnými návštevami najmä malých a stredných
podnikov a živnostníkov získavať potrebné údaje. Predpokladáme, že
v niektorých prípadoch bude nevyhnutné získavať potrebné informácie aj
z iných (administratívnych) zdrojov – zoznamov, evidencií, prípadne registrov, ktoré sa nachádzajú v rôznych agendách. Som presvedčený, že
Cenzus malých a stredných podnikov je dobre pripravený a jeho
realizácia prispeje k získaniu objektívnych štatistických údajov. Úspešná
realizácia cenzu vytvorí všetky potrebné predpoklady na dokončenie
harmonizácie štatistických registrov a podnikateľských štatistík
s predpismi Európskej únie.
Peter Mach
predseda Štatistického úradu SR

Oznámenie

Výsledky sčítania obyvateľov,
domov a bytov 2001 v
Čečejovciach
Trvale bývajúce obyvateľstvo
v tom:
muži
ženy
Ekonomicky aktívne osoby spolu
v tom:
muži
ženy

1899
937 49,34%
962 50,66%
1015 53,45%
536
479

Veková štruktúra obyvateľstva
Trvale bývajúce obyvateľstvo vo veku
predproduktívnom (0-14)
366
produktívnom - muži (15-59)
636
produktívnom-ženy (15-54)
593
poproduktívnom - muži (60 a viac)
110
poproduktívnom - ženy (55 a viac)
188
nezistenom
6
Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku v (%)
predproduktívnom
19,27%
produktívnom
64,72%
poproduktívnom
15,69%
Zloženie obyvateľstva podľa národnosti a materinského
jazyka
národnosť
slovenská
maďarská
rómska
česká
rusínska
nemecká
iná
nezistená

1148
678
32
11
1
2
1
26

60,45%
35,70%
1,69%
0,58%
0,05%
0,11%
0,05%
1,37%

mater. jazyk
765
1070
21
11
1
1
4
26

40,28%
56,35%
1,11%
0,58%
0,05%
0,05%
0,21%
1,37%

Náboženské vyznanie obyvateľstva – cirkev

1. Dňom 1.4.2002 nadobudol účinnosť zákon o rybárstve, podľa
ktorého rybárske lístky vydáva Okresný úrad.
2. Dňom 1.4.2002 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva vnútra SR
č. 121 zverejnená v zbierke zákonov pod č. 121/2002, podľa ktorej za
svojvoľné vypaľovanie trávy a suchých porastov hrozí pokuta od 10
000 Sk do 500 000 Sk.
- OcÚ -

Rímskokatolícka
1636
Evanjelická augsburského vyznania
9
Gréckokatolícka
37
Reformovaná kresťanská
145
Pravoslávna
1
Iné a nezistené
24
Bez vyznania
47

Domový a bytový fond
Domy spolu
Trvale obývané domy
z toho rodinné domy
Neobývané domy
Byty spolu
Trvale obývané byty
z toho v rodinných domoch
Neobývané byty

Vysoká pokuta za
nelegálny vývoz odpadu
Vzhľadom na množiace sa nelegálne skládky odpadu v chotári obce
upozorňujeme občanov ako aj podnikateľov na území obce, že vynášanie
odpadu produkovaného v domácnostiach a podnikateľských subjektoch
na takéto skládky je podľa zákona č. 223/2001 Z.z. a VZN obce č.
2/2001 považovaný za priestupok., za ktorý môže byť obcou uložená
pokuta do 5.000 Sk pre občanov a do 100.000 Sk pre právnické
osoby.
Zároveň apelujeme na všetkých občanov, ktorí registrujú nepovolené
vynášanie odpadu, aby to nahlásili na obecnom úrade, pretože náklady na
odstraňovanie čiernych skládok sú v konečnom dôsledku hradené
z poplatkov, ktoré všetci platíme za odpad.
-OcÚ-

86,15%
0,47%
1,95%
7,64%
0,05%
1,26%
2,47%

548
468
456
80
603
520
456
78

Úroveň bývania
Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt
trvale bývajúcich osôb
m2 obytnej plochy
obytných miestností
Priemerný počet m2 obytnej plochy na osobu

3,66
94,2
4,48
25,8

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

INZERUJTE V ČEČEJOVSKÝCH NOVINÁCH !
Ponúkame pre podnikateľov, ako aj občanov možnosť inzerovania v našich novinách. Inzeráty
sa prijímajú a bližšie informácie sa poskytujú na Obecnom úrade v Čečejovciach.
Redakčná uzávierka čísla 2/2002 je 15. júla 2002.
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