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NOVOROČNÝ POZDRAV
Vážení spoluobčania,
na prahu nového roka 2003
Vám úprimne ďakujem za prejavenú dôveru,
priazeň
a spoluprácu v uplynulom roku.
Do nového roku Vám prajem pevné zdravie,
veľa šťastia,
mnoho radosti a dobrú náladu
počas celého roka, aby sme naďalej hľadali
to, čo nás zblíži,
čo nás spája,
nie to čo kríži.
Kto tebe dobre, ty jemu tiež.
S ním zdieľaj žiale a s ním sa teš.
Hľadajme ľudia !
Málo je jeden !
Nestačia dvaja !
Hľadajme všetci to čo nás spája !
Hľadajme sa !
Štefan Magoči
starosta obce

Novozvolená samospráva
obce
V komunálnych voľbách konaných v dňoch 6. a
7.decembra boli do samosprávy obce zvolení títo
kandidáti:

Starosta obce:
Štefan MAGOČI
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ladislav DORÁK
Ladislav DRINGUŠ, Mgr.
Július ĎURČO, Ing.
Štefan JUHÁSZ
Ján LACKO
Ladislav OROS, Ing.
Július PELEGRIN, Ing.
Gejza SZEKERES
Erika ULIČNÁ
Podrobné výsledky volieb čítajte na strane 2.

Poďakovanie
Cestou obecných novín chcem vysloviť svoje poďakovanie
za prejavenú dôveru a priazeň, ktorú ste mne a
novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva
preukázali v komunálnych voľbách a ktorá nás zaväzuje,
aby sme spolu s Vami - občanmi tejto obce naďalej sa
snažili zveľaďovať, skrášľovať a rozvíjať našu obec.
Budeme sa snažiť Vašu priazeň a dôveru naplniť
k spokojnosti nás všetkých.
Štefan Magoči
starosta obce
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VOĽBY

Výsledky volieb do samosprávy obce Čečejovce
konaných v dňoch 6. a 7. decembra 2002
Rovnako ako na celom území republiky, aj v našej obci sa v dňoch 6. a 7. decembra 2002 uskutočnili komunálne voľby, kde sme
volili starostu obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva. Obec tvorila jeden volebný obvod s dvoma volebnými okrskami.
Volebný okrsok č. 1 sa nachádzal v kultúrnom dome a č. 2 v budove materskej školy. Z celkového počtu 1468 oprávnených voličov
sa volieb zúčastnilo 910, čo predstavuje volebnú účasť 61,98%. Je to síce o niečo nižšia účasť ako pri posledných parlamentných
voľbách, ale v porovnaní s celoslovenskou účasťou v komunálnych voľbách 49,51% je to celkom slušný výsledok.
Údaje o účasti na voľbách:
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1468
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 910
Účasť voličov na voľbách: 61,98%
Počet odovzdaných obálok: 910
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby:

- do obecného zastupiteľstva: 891
- starostu: 898
- do obecného zastupiteľstva: 97,91%
- starostu: 98,68%

Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby:

Voľby starostu obce

Ján DRINGUŠ, Mgr. 33,41%

Číslo
kand.

1
2

Číslo
kand.

Meno kandidáta

%
%
z platných z oprávnených
voličov
1. okr. 2. okr. Celkove hlasov

Počet hlasov

Ján DRINGUŠ, Mgr. (NEKA)
Štefan MAGOČI (NEKA)

200
442

100
156

300
598

Počet platných hlasov:
Počet oprávnených voličov:

642
1020

256
448

898
1468

33,41% 20,44%
66,59% 40,74%

Voľby do obecného zastupiteľstva
Meno kandidáta

Počet hlasov
1. okrsok 2. okrsok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ladislav DORÁK (KDH)
Ladislav DRINGUŠ (NEKA)
Július ĎURČO, Ing. (KDH)
Ladislav Gaži, Ing. (HZDS-LS)
Štefan JUHÁSZ (SMK)
Ján LACKO (SMK)
Ladislav OROS, Ing. (SMK)
Albert PELEGRIN (KDH)
František PELEGRIN (KDH)
Július PELEGRIN, Ing. (SMK)
Ladislav RUSZNYÁK (SRD)
Ladislav SPIŠÁK (SMK)
Gejza SZEKERES (SMK)
Ján ŠIRILO (SMK)
Štefan ŠVÁB (KDH)
Erika ULIČNÁ (SMER)
Počet platných hlasov:
Počet oprávnených voličov:
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Štefan MAGOČI 66,59%

Celkove

392
400
375
173
312
287
303
202
219
321
101
131
292
156
275
287

153
145
176
68
142
102
127
123
90
129
31
98
98
98
98
115

545
545
551
241
454
389
430
325
309
450
132
229
390
254
373
402

639
1020

252
448

891
1468

%
z platných
hlasov

61,17%
61,17%
61,84%
27,05%
50,95%
43,66%
48,26%
36,48%
34,68%
50,51%
14,81%
25,70%
43,77%
28,51%
41,86%
45,12%

%
z oprávnených
voličov

37,13%
37,13%
37,53%
16,42%
50,95%
26,50%
29,29%
22,14%
21,05%
30,65%
8,99%
15,60%
26,57%
17,30%
25,41%
27,38%

VOĽBY

Voľby do obecného zastupiteľstva
(percentuálne zisky kandidátov)
Ladislav RUSZNYÁK (SRD)

14,81%
25,70%

Ladislav SPIŠÁK (SMK)

27,05%

Ladislav GAŽI, Ing. (HZDS-LS)

28,51%

Ján ŠIRILO (SMK)

34,68%

František PELEGRIN (KDH)

36,48%

Albert PELEGRIN (KDH)
Štefan ŠVÁB (KDH)

41,86%

Ján LACKO (SMK)

43,66%

Gejza SZEKERES (SMK)

43,77%
45,12%

Erika ULIČNÁ (SMER)
Ladislav OROS (SMK)

48,26%

Július PELEGRIN, Ing. (SMK)

50,51%

Štefan JUHÁSZ (SMK)

50,95%

Ladislav DRINGUŠ, Mgr. (NEKA)

61,17%

Ladislav DORÁK (KDH)

61,17%

Július ĎURČO, Ing. (KDH)

61,84%
Zdroj: Zápisnica miestnej volebnej komisie

Termíny búrz starožitností
v roku 2003
V 1. polroku 2003 sú termíny búrz starožitností a kuriozít v
miestnom kaštieli rozvrhnuté nasledovne:
18. január 2003
15. február 2003
15. marec 2003
12. apríl 2003
17. máj 2003
14. jún 2003

900 - 1200 hod.
900 - 1200 hod.
900 - 1200 hod.
900 - 1200 hod.
900 - 1200 hod.
900 - 1200 hod.

V kaštieli je ešte do konca januára 2003 verejnosti prístupná
výstava starých zrkadiel v utorok až piatok od 12. do 16.
hodiny a v sobotu od 9. do 12. hodiny.
V rámci prezentácie našej obce medzi návštevníkmi búrz
sa v kaštieli v roku 2003 pripravuje výstava starých
fotografií, pohľadníc, prípadne ďalších dokumentov o
Čečejovciach. V prípade, že by niekto vlastnil takýto
materiál a bol by ho ochotný zapožičať na výstavu
(prípadne na skopírovanie), nech sa prihlási na obecnom
úrade alebo sa skontaktuje s Ing. Júliusom Pelegrinom
(tel. 4649740).
(R)
Návštevníkmi výstavy starých zrkadiel v kaštieli je najviac
obdivovaným exponátom veľkorozmerné staré zrkadlo na obrázku
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OZNAM

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
Obecné zatupiteľstvo v Čečejovciach na základe §6 odst.6 a §11
odst.8 zák. SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení
neskorších predpisov s použitím §13 ods.1 citovaného zákona
vydáva pre územie obce Čečejovce

Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Čečejovce na
kalendárny rok 2003
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobné
podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteností na území
obce Čečejovce a tiež:
- ročné sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2003,
- podmienky oslobodenia a úľav od dane z nehnuteľností
- náležitosti daňového priznania daňovníkmi,
- podmienky výkonu správy daní obcou Čečejovce v daňovom
konaní,
- podmienky platenia dane z nehnuteľností.
(2) Zdaňovacím obdobím pre účely všeobecne záväzného
nariadenia je kalendárny rok 2003.
(3) Správca dane môže v individuálnych prípadoch vykonať
opatrenia na odstránenie tvrdosti, ktoré by mohli vzniknúť (§21
ods. 2 zák. SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení
neskorších predpisov).

Článok I
§2
Správca dane
(1) Správcu dane z nehnuteľností vykonáva obec Čečejovce
prostredníctvom Obecného úradu v Čečejovciach (§13 ods.1 zák.
SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších
predpisov).
(2) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (daň z pozemkov,
daň zo stavieb a daň z bytov).
Pokiaľ daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane, musí
tak urobiť v daňovom priznaní v súlade s platnou právnou
úpravou - §16 ods.6 zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani
z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a zák. SNR č. 511/
1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(3) Daňovníkmi sú tí, ktorí sú uvedení v ust. §2 zák. SNR č.317/
1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov,
pokiaľ ide o daň z pozemkov. Pri dani zo stavieb tí, ktorí sú
uvedení v ustanovení §7 zák. SNR č. 317/1992 Zb. v znení
neskorších zmien a predpisov. V prípade dane z bytov sú tí, ktorí
sú uvedení v ust. §11a zák. SNR č. 317/1992Zb. v znení
neskoších zmien a predpisov.
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§3
Daňové priznanie
(1) Daňové priznanie je povinný podať každý, komu vzniká na
základe zák. SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení
neskorších predpisov daňová povinnosť, alebo ten, koho na to
správca dane vyzve.
V roku 2003 daňové priznanie sa podáva do 31.januára 2003
(§16 ods.1 zák. SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v
znení neskorších predpisov).
(2) Daňové priznanie možno účinne podať len na tlačive
vydanom Ministerstvom financií SR. Tlačivá si môže daňovník
vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Čečejovciach v úradných
hodinách.
(3) Daňové priznanie musí obsahovať najmä:
- meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko, príp. sídlo
právnickej osoby - daňovníka,
- bližšiu špecifikáciu dane z nehnuteľností - t.j. daň z
pozemkov, stavieb alebo daň z bytov,
- predmet dane - presné označenie nehnuteľnosti v súlade s
platnou právnou úpravou (zákon NR SR č.3/2002 Z.z. katastrálny zákon),
- základ dane,
- spôsob výpočtu dane (napr. na základe geometrického plánu,
premeraním objektu a pod.),
- výslednú sumu dane,
- spôsob platenia dane,
- dátum a podpis daňovníka.
(4) K daňovému priznaniu je potrebné - podľa podmienok a
situácie - doložiť:
- doklady o vlastníctve, resp. inom právnom vzťahu k
nehnuteľnosti,
- výkresy, príp. kópie z pozemkovej mapy, geometrický plán.
Tieto doklady je povinný daňovník doložiť vždy na výzvu
správcu dane.
(5) Bližšie podmienky registračnej a oznamovacej povinnosti
daňových subjektov sú stanovené v §31 zák. SNR č.511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov a vo
“Všeobecne záväznom nariadení obce Čečejovce o bližších
podmienkach registračnej a oznamovacej povinnosti daňových
subjektov na území obce Čečejovce”.

Článok II
ZÁKLAD DANE A SADZBA DANE
§4
Základ dane
(1) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je v ust. §5 zák.
SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších
predpisov.
(2) Spôsob výpočtu základu dane zo stavieb je uvedený v ust.
§10 zák. SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení
neskorších predpisov.
(Pokračovanie na strane 5)

OZNAM
(Pokračovanie zo strany 4)
(3) Spôsob výpočtu základu dane z bytov je uvedený v ust.
§11d zák. SNR č.317/1992 Zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov.
(4) Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1.januáru zdaňovacieho
obdobia, t.j. k 1.1.2003. Na zmeny, ktoré nastanú počas
zdaňovacieho obdobia, správca dane nebude prihliadať (§5 ods.4
a §10 ods.2 citovaného zákona) s výnimkou prípadov podľa §4
ods.2, §9 ods.2 a §11e ods.2 citovaného zákona.
Sadzba dane
§5
Daň z pozemkov
(1) Sadzba dane z pozemkov je nasledovná:
a) u ornej pôdy, viníc, chmelníc, ovoc. sadov 0,75% zo
základu dane,
b) u trvalých porastov trávnatých 0,25% zo základu dane.
(2) Sadzba dane z pozemkov predstavuje na každý i začatý m2
pozemku:
a) u záhrad, zastavaných plôch, ostatných plôch 0,14Sk,
b) u stavebných pozemkov 1,40Sk.
(3) Ročné sadzby dane z pozemkov uvedené v §5 ods.2 tohto
všeobecne záväzného nariadenia sa zvyšujú nasledovným
spôsobom (§6 ods.3 citovaného zákona):
- v záhradkárskej (chatovej) oblasti v časti Seleška u záhrad,
zastavaných plôch a ostatných plôch sa sadzba dane z pozemkov
zvyšuje o 100%.
§6
Daň zo stavieb
(1) Základná ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj
započatý m 2 zastavanej plochy s výnimkou ods.3 tohto
ustanovenia, a to:
a) 1,00Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace
príslušenstvo k hlavnej stavbe,
b) 1,00Sk za stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky,
stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej
výroby, stavby pre lesné a vodné hospodárstvo, vrátane
zariadení pre ochranu pred povodňami, s výnimkou stavieb
na skladovanie a administratívu,
c) 3,00Sk za stavby rekreačných a záhradkárských chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 4,00Sk za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby
hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto
účely postavené mimo bytových domov,
e) 5,00Sk za priemyslené stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu a stavby na ostatnú poľnohospodársku
výrobu vrátane stavieb tvoriacich súbor stavieb s výnimkou
na skladovanie a administratívu,
f) 10,00Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu; pri administratívnych
budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto sadzba
dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne účely,
g) 3,00Sk za ostatné stavby.
(2) Základné sadzby dane podľa §6 ods.l písm.a-g tohto
všeobecne záväzného nariadenia obce sa zvyšujú pri
viacpodlažných stavbách 0,75Sk za každé ďalšie nadzemné
podlažie.

(3) Základná sadzba dane podľa §11, ods. 6 sa zvyšuje:
- pod písmenom c) o 50%
- pod písmenom e) o 100%
- pod písmenom f) o 100%
- pod písmenom g) o 100%
Zvýšené sadzby dane v §6 v bode (1) tohto VZN pod písmenom
c) sa vzťahuje na záhradkársku oblasť v časti Seleška, pod
písmenami e), f) a g) sa vzťahujú na podnikateľské subjekty,
ktorých zaregistrované sídlo podnikania nie je na území obce a
na podnikateľské subjekty, ktoré svoje objekty prenajímajú
nájomcom, ktorých zaregistrované sídlo podnikania nie je na
území obce Čečejovce.
(4) Sadzba za stavby podľa ods.l §6, poprípade zvýšená podľa
bodu 2 a 3 tohto VZN sa v obci Čečejovce násobí koeficientom
1,4 (v súlade s §11 ods.3 zák. SNR č. 317/1992 Zb. o dani z
nehnuteľností v znení neskorších predpisov).
(5) Daň vypočítaná podľa §10 ods.1-4 a podľa §11 ods.5
písmena a), b), c) sa zvýši o 3,-Sk za každý m2 podlahovej plochy.
§7
Daň z bytov
(1) Základná ročná sadzba dane z bytov je l,-Sk za aj započatý
m2 podlahovej plochy bytu, nebytového priestoru v bytovom
dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných
zariadení bytového domu.
(2) Sadzba dane určená podľa ods.1 §7 tohto VZN sa v obci
Čečejovce násobí koeficientom 1,4 v súlade s §11e) ods.2 zákona
SNR č.317/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
(3) Daň vypočítaná podľa §11d) a §11e) ods.1-3 sa zvýši o 3,Sk za každý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru
v bytovom dome, spoločných častí bytového domu, alebo
spoločných zariadení bytového domu, ktoré sa využívajú na
podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, alebo na prenájom.

Č l á n o k III
§8
Platenie dane
(1) Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť všetky
okolnosti rozhodujúce pre výpočet dane.
(2) Daňovník je povinný daň z nehnuteľností si sám vypočítať,
a to na základe zák. SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
v znení neskorších predpisov a tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
(3) Dane sa platia správcovi dane v slovenskej mene. Daň
možno zaplatiť:
a) bezhotovostným prevodným príkazom na účet obce,
b) v hotovosti - poštovou poukážkou.
Pri každej platbe musí byť uvedené, na ktorú daň je platba určená.
Ak platba neobsahuje bližšiu špecifikáciu alebo ak ide o neúplnú
špecifikáciu, postupuje správca dane v súlade s ust. §58 ods.7
zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
(4) Platcovia dane sa riadia ust. §19 zák. SNR č. 317/1992 Zb.
o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a §56a zák.
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
(Pokračovanie na strane 6)
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OZNAM
(Pokračovanie zo strany 5)
§9
Vyrubovanie dane
(1) Daň z nehnuteľností sa vyrubuje za zdaňovacie obdobie
podľa stavu k 1.januáru kalendárneho roka. Pritom sa neprihliada
na zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka, s
výnimkami stanovenými platnou právnou úpravou.
(2) Zmeny v daňovej povinnosti sa riadia ust. §18 zák. SNR
č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších
predpisov.
(3) Správca dane na základe daňového priznania vyrúbi daň
platobným výmerom (§44 ods.4 zák. SNR č.511/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov).
Vyrubovanie sa riadi ust. §18 zák. SNR č.317/1992 Zb. o dani
z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a §38 a nasl. zák.
SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.

Článok IV
DAŇOVÉ ÚĽAVY
§10
(1) Správca dane poskytne pre rok 2003 daňovú úľavu v
prípadoch uvedených v §12 ods. 1-5 zák. SNR č.317/1992 Zb. o
dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, a to v
nasledovnom rozsahu:
a) 50% z dane v prípade obytných domov vo vlastníctve ťažko
a zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazu ZŤP a
ZŤP/S-20, slúžiacich na ich trvalé bývanie,
b) 50% v prípade garáže vo vlastníctve (viď. bod a), ktorá
slúži na parkovanie mot. vozidla, používaného na ich dopravu.
Daňová úľava sa poskytuje výlučne až po predložení najmä
nasledovných podkladov:
- vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy,
- posúdenie zdravotného stavu obyvateľov (ZŤP, ZŤP-S a
pod.),
- fotokópia preukazu ZŤP, ZŤP-S.
(2) Daňové úľavy sa poskytujú za splnenia zákonných
podmienok a podmienok uvedených zhora vo všeobecne
záväznom nariadení s účinnosťou od 1.januára zdaňovacieho
obdobia.
(3) Starosta obce je oprávnený požadovať predloženie ďalších
podkladov, na základe ktorých bude možno nepochybne a
jednoznačne posudzovať žiadosti a rozhodovať vo veci.
(4) Správca dane môže v individuálnych prípadoch vykonať
opatrenia na odstránenie tvrdosti v súlade s ust. §21 ods.2 zák.
SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších
predpisov.

Článok V
DAŇOVÉ KONANIE
§11
(1) Daňové konanie sa riadi - ak zákon SNR č.317/1992 Zb. o
dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov neustanovuje
niečo iné - zákonom SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov.
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(2) Daňovníci sú povinní spolupôsobiť v daňovom konaní.
(3) V prípade, že si daňovníci nebudú plniť povinnosti, bude
postupované v súlade s platnou právnou úpravou - najmä s ust.
§l4 ods.3 zák. SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení
neskorších predpisov a §35 zák. SNR č.511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

Článok VI
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§12
(1) Daňovníci sú povinní do 30 dní po dni, keď udalosť nastala
alebo úkon nadobudol účinnosť, správcovi dane oznámiť všetky
skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti
podľa §14 ods.2 zák. SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
v znení neskorších predpisov.
(2) Ak nebudú splnené povinnosti uvedené zhora, správca dane
uloží pokutu fyzickej osobe najviac 500,-Sk, právnickej osobe
najviac 5000,-Sk.
V tom - ktorom konkrétnom prípade o výške pokuty rozhoduje
starosta obce Čečejovce, a to na základe najmä nasledovných
kritérií:
- ospravedlniteľnosť nepredloženia daňového priznania,
- snaha o súčinnosť so správcom dane,
- objektívna zdôvodniteľnosť.
(3) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje zák. SNR č.511/
1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(4) Daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý deň omeškania
penále vo výške 0,3% z nedoplatku dane alebo splátky dane.
Penále sa vypočíta za každý deň omeškania odo dňa
nasledujúceho po dni splatnosti až do dňa platby vrátane (§19a
ods.1, zák. SNR č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení
neskorších predpisov).
Penále sa vyrubuje platobným výmerom. Nevyrúbi sa, ak
nepresiahne v úhrne sumu 100,-Sk za jedno zdaňovacie obdobie.
§13
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je
podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zák. SNR č.317/1992 Zb.
o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a zák. SNR
č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Čečejovce
sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach, a to dňa
15.11.2002.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť
1.1.2003.
V Čečejovciach dňa 15.11.2002
Štefan Magoči
starosta obce

CIRKVI

SVIATKY RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V ROKU 2003
Prikázané sviatky:
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Zjavenie Pána
Veľká noc
Nanebovstúpenie Pána
Turíčna nedeľa
Najsv. Kristovho Tela a Krvi
Svätého Petra a Pavla, apoštolov
Nanebevzatie Panny Márie
Sviatok všetkých svätých
Nepoškvrnené počatie P. Márie
Narodenie Pána

Neprikázané sviatky:
1. január
6. január
20. apríl
29. máj
8. jún
19. jún
29. jún
15. august
1. november
8. december
25. december

Obetovanie Pána
2. február
Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie
19. marec
Zvestovanie Pána
25. marec
Veľkonočný pondelok (deň prac. pokoja)
21. apríl
Turíčny pondelok
9. jún
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
27. jún
Sv. Cyrila a Metoda (štátny sviatok)
5. júl
Narodenie Panny Márie
8. sept.
Sedembolestnej Panny Márie (deň prac. pokoja) 15. sept.
2. sviatok vianočný (deň prac. pokoja)
26. dec.
Odpust v Čečejovciach
4. máj
Odpust na Seleške
15. jún

SVIATKY REFORMOVANEJ CIRKVI V ROKU 2003
Nový rok
Kvetná nedeľa
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa

1. január
13. apríl
18. apríla
20. apríla

Vytrvalosť v hľadaní Ježiša
Určite každý z vás videl v televízii dobrý kriminálny film.
Väčšina týchto filmov je dosť podobná. Na začiatku sa stane
nejaký delikt, nejaká krádež, alebo lúpež, či vražda, ktorej je
svedkom nejaký náhodný človek. Ten sa v priebehu filmu stratí,
pátra sa po ňom. Vrah ho hľadá, aby ho zabil, pretože ohrozuje
jeho bezpečnosť, detektív preto, aby tohto svedka zachránil.
V evanjeliu sviatku Zjavenia Pána mudrci sa pýtajú: “Kde je
ten novonarodený kráľ?” (Mt 2, 2) Na Ježiša sa však vypytoval
aj Herodes (porov. Mt 2, 7).
Všimnime si práve tento rovnaký záujem, práve túto zhodu,
že sa na Ježiša vypytovali aj mudrci aj Herodes. Čo ich viedlo k
tomu, aby ho hľadali, aby hľadali Ježiša? Čo ich viedlo
k
tomu, aby sa naňho podrobne vypytovali a vyzvedali, kde sa
má narodiť? Odpovede nachádzame hneď ďalej, v ďalších
častiach evanjelia. “Prišli sme sa mu pokloniť”(Mt 2, 2b),
hovoria mudrci. Prišli sa pokloniť kráľovi, ktorý má v
budúcnosti spasiť svet. Títo mudrci nevedeli, že Ježiš je Mesiáš,
že je Kristus, Spasiteľ, ale z kníh a hviezd vyčítali, že to bude
veľký človek, a preto sa mu prišli pokloniť. Táto poklona je
poklona orientálna, mudrci si kľakli a hlavou sa dotkli zeme.
Takáto úcta sa na ďalekom východe vzdáva Bohu a veľmi
významným ľuďom. To, že neprišli s prázdnymi rukami, ale
doniesli aj dary, to tiež svedčí o veľkej úcte k Ježišovi. Všimnime
si aj Herodesa, ten sa tiež vypytuje na Ježiša svojich
podriadených, dokonca aj mudrcov. Ale čo týmto počínaním
sleduje Herodes? Anjel vo sne upozorňuje Jozefa, aby zobral
dieťa Ježiša a jeho matku Máriu a ušiel do Egypta, lebo
“...Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil” (Mt 2, 14).
Herodes si teda počína ako vrah. Chce zabiť Ježiša, pretože
ohrozuje jeho bezpečnosť. Takže na začiatku rovnaký záujem
nájsť Ježiša, ale zámer na konci je rozličný.
Sme na konci Vianočného obdobia. Toto obdobie je pre
mnohých ľudí charakteristické práve týmto “vypytovaním sa,
hľadaním” Ježiša. Mnohí z nás navštevujeme cez Vianoce
častejšie bohoslužby, aby sme našli pokoj, radosť, lásku, aby

Svätodušná nedeľa
Deň reformácie
Štedrý večer
1. sviatok vianočný

8.
31.
24.
25.

júna
október
december
december

sme našli Ježiša. Ale hľadáme Ježiša s úprimným srdcom, aby
sme sa mu klaňali? Aby sme mu prinášali dary? Svoju lásku,
svoju radosť, ale aj svoje trápenia? Alebo hľadáme Ježiša z
vypočítavosti ako Herodes, aby sme ho len viac potupili, aby
sme ho viac ubili, ba zabili vo svojom srdci? Odídeme po týchto
Vianociach aj z čečejovského chrámu s túžbou zabiť Ježiša vo
svojom srdci ľahostajnosťou, nevšímavosťou k blížnym a k
Bohu? Alebo odídeme tešiac sa z jeho narodenia s predsavzatím
vždy sa k nemu vrátiť a pokloniť sa aj po skončení Vianoc a
vôbec vždy, keď pocítime túto potrebu?
Anthony de Mello, známy americký jezuita, ktorý časť svojho
života prežil v Indii, vo svojej knihe Spev vtáka opisuje takúto
udalosť: Kazateľ na hodine náboženstva hovorí deťom: “Keby
všetci dobrí ľudia boli bieli a zlí ľudia čierni, akú farbu by ste
mali vy?” Odpovedalo jedno malé dievčatko: “Prosím ja by som
bola pruhovaná ...” Keby všetci dobrí ľudia boli bieli a zlí ľudia
čierni, akí by ste boli vy? Aký by som bol ja, ty? Akí by sme
boli my? Odpoveď dievčatka vyvolala na vašich tvárach úsmev,
ale zamyslime sa. Neskrýva sa v tejto odpovedi aj určitá
múdrosť? Veď v každom z nás sa skrýva niečo aj zlé aj dobré,
niečo z vraha a niečo z detektíva, niečo z Herodesa a niečo z
mudrcov. Nikto z nás, nikto z ľudí; samozrejme okrem Panny
Márie, ktorá bola bez hriechu; nemôže povedať, že je bez
hriechu. Všetci sme iba obyčajní ľudia, všetci sme hriešnici,
ale Ježiš prišiel na svet práve preto, aby nás vykúpil z otroctva
hriechu, aby nás previedol z tmy do svetla, aby nás posilnil. S
ním môžeme odporovať hriechu. Ale aj na nás záleží, ako sa
rozhodneme, komu dáme prednosť, koho podporíme, ako
budeme konať. Práve tu sa ukazuje jeho láska a naša sloboda.
Ešte sú Vianoce, aj teraz máme pred očami malého Ježiška tu v
jasliach. Verte mi toto dieťa nám nechce rozkazovať, ale chce
nám pomáhať. Toto dieťa nás nenúti, aby sme konali dobro a
vyhýbali sa zlu, nenúti nás konať podľa prikázaní. V tom sme
slobodní. Ale stojí pri nás vždy, aj keď sa mu otočíme chrbtom,
aj keď konáme zlo. A tu je jeho veľká láska. O čo skôr však
bude pri nás stáť, pomáhať nám a milovať nás, keď ho budeme
hľadať.
Michal Šuško
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OZNAMY

Distribúcia kalendárov
Oznamujeme občanom, ktorí si za svoju domácnosť ešte
nevyzdvihli nástenné kalendáre vydané obcou na rok 2003,
že si ich môžu prevziať v úradných hodinách na obecnom
úrade.
- OcÚ -

Termíny odvozu triedeného
odpadu v roku 2003
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Poďakovanie
Starosta obce touto cestou vyslovuje svoje úprimné
poďakovanie všetkým členom miestnej volebnej komisie
ako aj členom okrskových volebných komisií za prácu,
ktorú vykonali pri komunálnych voľbách v dňoch 6. a 7.
- SO 12.2002.

Dátum

Deň

13.
10.
10.
7.
12.
9.
7.
11.
8.
13.
10.
8.

Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok

Triedený odpad sa ukladá do igelitových vriec
nasledovne:
vrece zelenej farby
SKLO
vrece modrej farby
PAPIER
vrece žltej farby
PLASTY
Termíny odvozu kuka-nádob na rok 2003
ostávajú nezmenené, t.j. každý druhý týždeň
vždy v utorok.
- OcÚ -

Dva roky Čečejovských novín
Ani sme sa nenazdali a máme za sebou 2 roky existencie
Čečejovských novín, ktorých doteraz, spolu s nultým číslom,
vyšlo 9 čísiel. Pri vzniku novín pred 2 rokmi bol vytýčený
hlavný cieľ – informovať občanov našej obce o veciach
verejných, o aktuálnom dianí v oblasti kultúry,
spoločenského a športového života, ako aj o činnosti cirkví
a spoločenských organizácií na území obce. Tento cieľ sme
sa snažili mať stále pred očami s tým, že prioritu pri
uverejňovaní mali oznamy obecného úradu, miestnej
samosprávy a články informujúce o udalostiach poriadaných
obcou. Aj vďaka našim prispievateľom sa podarilo spestriť
obsah našich novín mnohými zaujímavými článkami.
Samozrejme, že hodnotenie úrovne novín v konečnom
dôsledku prislúcha našim čitateľom.

V tejto súvislosti sa ospravedlňujeme prispievateľom,
ktorých články nemohli byť zaradené do novín. Neraz sa
totiž stalo, že do redakcie došlo súčasne niekoľko príspevkov,
ktorých značný rozsah neumožňoval z priestorových
dôvodov zaradiť ich do príslušného čísla novín. Rešpektujúc
autorské práva prispievateľov, ako aj ich zodpovednosť za
obsah príspevku, redakčná rada novín sa necítila oprávnená
upravovať, resp. skracovať tieto príspevky. V najbližšom
období redakčná rada stanoví základné pravidlá pre
zaraďovanie príspevkov do novín, o ktorých budeme
čitateľov informovať v najbližšom čísle novín.
Redakčná rada Čečejovských novín.

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 1/2003 je 28. februára 2003.
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.
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