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Vianoce
V čase Vianoc, teraz, by sme akosi viac mali byť tolerantní, ohľaduplní a chápaví. Čaro Vianoc v nás „obrusuje“ hrany závisti, bezohľadnosti či iných vlastností, ktoré by nám mali alebo aspoň mohli byť cudzie. A
tak si k mnohým Vianočným blahoželaniam „pribaľme aj takéto“. Skúsme ako rodič chápať dieťa a naopak,
skúsme pochopiť aj priateľa, určite pochopí aj on nás, skúsme aspoň chvíľu v našich myšlienkach žiť život
opustených, chorých, nešťastných a všetkých nemálo ďalších, ktorí majú poskromne dôvod na úprimný
úsmev. A to nielen preto, že raz každý môže stratiť dôvod na takýto úsmev. Veci totiž niekedy nie sú také,
akými sa zdajú.
Čas Vianoc a zároveň končiaci sa rok je časom, keď aj my hľadáme prirovnania, hľadáme príhody i veci
vo svojom konaní, kedy sme zistili, že všetko je inak: aj toto je život. Nielen vekom, v ktorom by sa životnými
skúsenosťami mali vylučovať príbehy, dokážeme chápať a správne pochopiť. Vek nestačí, musíme chcieť,
musíme v sebe nájsť dostatok síl vžiť sa do úlohy, či pozície toho druhého a ľahšie sa nám budú hľadať
spoločné východiská. Nie každá pravda môže byť prijateľná, nie všetko, čo je podľa práva v poriadku, je aj
spravodlivé, každé rozhodnutie je nielen za niečo, ale zároveň aj proti niečomu.
Želám si, aby sme v duchu tolerancie, ohľaduplnosti, znášanlivosti a ľudskosti prežili spolu so svojimi
rodinami a najbližšími pokojné Vianočné sviatky a zároveň do nového roku 2008 Vám všetkým želám veľa
zdravia, lásky a porozumenia vo svojich rodinách, veľa úspechov v práci a šťastia v osobnom živote.
Štefan Magoči
starosta obce

Veselé Vianoce a šťastný nový rok !
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet !
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Predvianočné vystúpenie žiakov ZŠ s MŠ
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Všeobecne záväzné nariadenie obce
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
v y d á v a pre územie obce Čečejovce toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čečejovce.
ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIE

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje
podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Čečejovce.
(2) Obec Čečejovce ukladá na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
(3) Obec Čečejovce ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím pre miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za
psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
ČASŤ DRUHÁ
MIESTNE DANE
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň
z bytov“).
§3
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Čečejovce
uvedené v § 6 zákona o miestnych daniach v členení podľa ust. § 6 ods. 1
zákona o miestnych daniach.
(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov vyplýva z ust. § 7 zákona
o miestnych daniach. Výpočet sa musí vykonať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia
správca dane prihliadať nebude, s výnimkou prípadov vyplývajúcich z
platnej právnej úpravy.
(4) V súlade s ust. § 7 ods. 4 zákona o miestnych daniach správca dane určuje, že namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č. 1 zákona
o miestnych daniach sa pre trvalý trávny porast použije hodnota pozemku
0,70 Sk/m2 určená v súlade požiadavkami tohto ustanovenia.
(5) V súlade s ust. § 7 ods. 5 zákona o miestnych daniach správca dane
určuje, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa pre druh pozemku:
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, použije hodnota pozemku
5 Sk/ m2.
Hodnota týchto pozemkov určená týmto ustanovením nariadenia sa použije,
len pokiaľ daňovník nepreukáže znaleckým posudkom inú hodnotu.
(6) V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona o miestnych daniach správca dane
určuje, že hodnota pozemku uvedená v prílohe č. 2 zákona o miestnych
daniach je pre stavebné pozemky 560 Sk/ m2.
(7) V súlade s ust. 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje
všeobecnú ročnú sadzbu dane z pozemkov pre jednotlivé druhy (ust. § 6
zákona o miestnych daniach) pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,30 %,
b) trvalé trávne porasty
0,50 %,
c) záhrady
0,35 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,80 %,
e) zastavané plochy a nádvoria
0,35 %,
g) stavebné pozemky
0,30%,

0,35 %

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

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie
podáva jeden z manželov.
(10) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce
na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
(11) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj
meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný
uviesť aj obchodné meno alebo názov, identiﬁkačné číslo a sídlo alebo
miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje
podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené
podľa osobitného predpisu.
(12) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane
každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť
dane vydražiteľovi v súlade s § 20 ods. 2 zákona o miestnych daniach. Pri
dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi,
ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona
o miestnych daniach, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
tomu z manželov, ktorý podal priznanie.
(13) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak zákon o miestnych daniach
neustanovuje inak.
(14) Správca dane určuje, že daňovník môže zaplatiť daň z nehnuteľnosti
aj v splátkach v prípadoch , že daň prevyšuje u fyzických osôb sumu 2000
Sk a u právnických osôb a fyzických osôb -podnikateľov sumu 20 000 Sk.
Daň bude rozpočítaná na štyri rovnaké splátky, rozdiel môže vzniknúť len
pri zaokrúhľovaní splátok, kedy musí byť dodržané pravidlo, že súčet splátok musí zodpovedať sume vyrubenej dane po zaokrúhlení. Splátky dane
z nehnuteľnosti sú splatné v nasledujúcich termínoch:
1. splátka do 31. mája
2. splátka do 30. júna
3. splátka do 30. septembra
4. splátka do 30. novembra
Platenie dane v splátkach nie je možné v prípadoch, že dátum vydania platobného výmeru nie je aspoň 15 dní predo dňom splatnosti prvej splátky.
Daň za psa
§7
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou
osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné
účely; pes umiestnený v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom,
ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom
psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) V súlade s ust. § 25 zákona o miestnych daniach určuje správca dane
sadzbu dane nasledovne:
a) 200, -Sk za jedného psa a kalendárny rok,
b) 250, -Sk za jedného psa a kalendárny rok, ak sa jedná o psa držaného v
bytoch a bytových domoch,
c) 250,- Sk za jedného psa a kalendárny rok, ak sa jedná o psa držaného v
objektoch slúžiacich na podnikateľské a iné zárobkové činnosti.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1
zákona o miestnych daniach a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
(7) Písomné oznámenie sa doručuje osobne alebo doporučeným listom
správcovi dane na obecný úrad dvojmo a musí obsahovať označenie vlastníka
alebo držiteľa psa (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, pri právnickej
osobe názov a sídlo), druh psa (prípadne i meno), jeho vek, dátum nadobudnutia, miesto chovu psa uvedením adresy vlastníka alebo držiteľa.
(8) Vznik daňovej povinnosti preukazuje daňovník.
(9) Zánik daňovej povinnosti preukazuje daňovník.
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(10) Daň za psa vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom období platobným výmerom, pričom táto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(11) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň zo psa splatná bez vyrubenia,
a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(12) Daňovník môže daň zo psa zaplatiť na účet obce Čečejovce, VUB
Košice č. u. 1723542/0200, a to poštovou poukážkou alebo prevodným
príkazom.
Daň za užívanie verejného priestranstva
§8
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie
verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce Čečejovce, a to:
a) hlavné a vedľajšie miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke
od krajnice po krajnicu,
b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov.
Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec
prenajala podľa osobitného zákona.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa na účely tohto nariadenia rozumie
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, alebo predaj
tovaru,
b) umiestnenie stavby, zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,
c) umiestnenie skládky,
d) za parkovanie nákladných motorových vozidiel na vyhradenom parkovisku.
(4) Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného
verejného priestranstva v m2.
(6) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje správca dane,
v súlade s ust. § 33 zákona o miestnych daniach pre osobitne užívané verejné
priestranstvá podľa § 8 ods. (3) tohto nariadenia takto:
a) 100 Sk za 1 predajné miesto za každý započatý deň,
b) 300 Sk za každý započatý deň,
c) 10 Sk za 1m2 /za každý započatý deň,
d) 100 Sk za každý započatý týždeň.
(7) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva
a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.
(8) Daňovník je povinný podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva písomne správcovi dane, najneskôr deň pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, v neodkladných prípadoch najneskôr
v deň, kedy sa užívanie verejného priestranstva začalo.
Daňovník je povinný ohlásiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré
môže mať vplyv na výšku stanovenej resp. zaplatenej dane v deň vzniku
skutočnosti.
Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené
do pôvodného stavu v deň skončenia užívania verejného priestranstva.
(9) Daň za užívanie verejného priestranstva vyrubí správca dane platobným
výmerom.
Daň za predajné automaty
§ 10
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré
vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené
v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty
nie sú automaty, ktoré vydávajú lístky verejnej dopravy.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné
automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 47 a § 51 zákona o miestnych
daniach, sadzbu dane:
a) vo výške 2000.- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných
automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od dňa vzniku daňovej povinnosti.
(5) Daň za predajné automaty vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom
období platobným výmerom, pričom táto vyrubená daň je splatná do 15 dní

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(6) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za predajné automaty splatná
bez vyrubenia, a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(7) Daň možno zaplatiť na účet obce č.ú. 1723/542/0200 poštovou poukážkou
alebo prevodným príkazom.
(9) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej
povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
(10) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom správcovi dane na
Obecný úrad v Čečejovciach.
Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identiﬁkačné údaje daňovníka, identiﬁkáciu predajného automatu, miesto
prevádzkovania.
Písomné oznámenie o zániku daňovej povinnosti musí obsahovať identiﬁkačné údaje daňovníka, identiﬁkáciu predajného automatu, miesto doterajšieho
prevádzkovania.
(11) Na účely daňového konania pri dani z predajných automatov je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom
predajnom automate:
a) výrobné číslo predajného automatu,
b) miesto (adresa) osadenia automatu.
(12) Od dane sú, v súlade s ust. § 51 zákona o miestnych daniach, oslobodené predajné automaty:
a)na lístky hromadnej dopravy,
b)na ochranné prostriedky proti šíreniu nákazových pohlavných chorôb.
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 11
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré
sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje
nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných
verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia
na zábavné hry,
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné
hracie prístroje prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Správca dane určuje, v súlade s ust. § 59 zákona o miestnych daniach,
sadzbu dane nasledovne:
a) 2000,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(8) Daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom období platobným výmerom, pričom táto vyrubená daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
(9) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za nevýherné hracie prístroje
splatná bez vyrubenia, a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(10) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia
a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
(11) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom správcovi dane na
Obecný úrad v Čečejovciach.
Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti musí obsahovať identiﬁkačné údaje daňovníka, identiﬁkáciu nevýherného hracieho automatu,
miesto prevádzkovania.
Písomné oznámenie o zániku daňovej povinnosti musí obsahovať identiﬁkačné údaje daňovníka, identiﬁkáciu nevýherného hracieho automatu,
miesto doterajšieho prevádzkovania.
(12) Daň môže daňovník zaplatiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

5
Čečejovské noviny 4/2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce
a) prevodným príkazom
b) poštovou poukážkou na účet obce VUB Košice, č. ú. 1723542/0200
(13) Na účely daňového konania pri dani z nevýherných hracích automatov
je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom
hracom prístroji:
a) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
b) miesto (adresu) osadenia nevýherného hracieho prístroja.
(14) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia
a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce
mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi.
MIESTNE POPLATKY
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 14
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len „poplatok za odpad“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce za účelom poskytovania zdravotníckych
služieb,
c) právnická osoba a podnikateľ ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce za účelom poskytovania
pohostinských a reštauračných služieb,
d) právnická osoba a podnikateľ ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a
prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má
osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu (to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový
zber).
(4) Poplatok za odpad od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá
a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých
spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s
výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo
obec (ďalej len „platiteľ“).
Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie
priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená
v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým
zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(6) Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 83
zákona o miestnych daniach, nasledovne:
- pre poplatníkov podľa bodu a) vo výške 0,81 Sk (najmenej 0,20 Sk a
najviac 3,30 Sk za osobu a kalendárny deň)
- pre poplatníkov podľa bodu b) vo výške 2,74 Sk za prevádzku a kalendárny deň
- pre poplatníkov podľa bodov c) a d) vo výške 1 Sk/ 1 l pri nádobe 110
litrovej a frekvencii vývozu 2 krát mesačne.
(7) Správca dane určuje poplatok takto :
- pre poplatníka podľa § 14 ods. 2 písm. a) nariadenia: 320 Sk na osobu
a rok
- pre poplatníka podľa § 14 ods.2 písm. b) nariadenia: 1000 Sk za prevádzku
a rok
- pre poplatníkov podľa § 14 odst.2 písm. c) a d) nariadenia: 2640 Sk za 1
nádobu a rok
(8) Poplatník je povinný do jedného mesiaca

a) odo dňa vzniku povinnosti zaplatiť poplatok
b) odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil
poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť
obci:
- svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu
prechodného pobytu (ďalej len „identiﬁkačné údaje“); ak je poplatníkom
osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia, názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identiﬁkačné číslo (IČO),
- identiﬁkačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa
§ 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,
c) oznámiť údaje rozhodujúce na určenie poplatku
- podľa § 14 odst. 2 bodu a) nariadenia počet osôb v domácnosti
od 1 - 5 osôb = 1 smetná nádoba
- podľa § 14 odst. 2 bodu b) nariadenia len počet prevádzok na území
obce
- podľa § 14 odst. 2 bodu c) nariadenia kapacitu prevádzky
1 - 40 osôb = 2 smetné nádoby
41 a viac osôb = 4 smetné nádoby
- podľa § 14 odst. 2 bodu d) nariadenia počet zamestnancov
1 - 4 = 1 smetná nádoba,
5 - 10 = 2 smetné nádoby,
11 a viac = 5 smetných nádob.
(9) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že
jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo
ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je
oprávnený užívať.
(10) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Splatnosť poplatku sa
stanovuje termínom uvedeným v platobnom výmere.
(11) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby /alebo odpustí za obdobie,
za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava
alebo zdržiaval v zahraničí, alebo že sa zdržiaval mimo obce. O znížení
poplatku rozhodne obec na základe žiadosti poplatníka.
(12) Poplatok sa určuje na obdobie kalendárneho roka.
(13) Ak poplatník zapojený do množstvového zberu uhradil obci vyšší
poplatok ako bol povinný uhradiť, obec mu vráti vzniknutý rozdiel do 60
dní od skončenia obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
ČASŤ ŠTVRTÁ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Čečejovce
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane
a miestneho poplatku nemá hlavný kontrolór obce Čečejovce.
(3) Miestnu daň podľa § 1 ods. 2 písm. a), b), e), f) a h) tohto nariadenia
možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane
vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku podľa § 1 ods. 3
tohto nariadenia možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať
o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia
alebo odpustenia poplatku, ako aj doklady, ktoré má poplatník preukázať
pri vrátení poplatku len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
§ 16
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ toto všeobecne záväzne nariadenie neobsahuje podrobnú úpravu
daní, poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona o miestnych daniach a
zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
právnych predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Čečejovce sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach dňa 12. 12. 2008.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Čečejovce zo dňa 16. 12. 2004 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Čečejovce.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1.
2008.
V Čečejovciach dňa 12. 12. 2008
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Štefan Magoči
starosta obce

PROTIPOŽIARNA PREVENCIA

FUTBAL

Vykurujeme bezpečne?

Výsledky posledných kôl jesennej časti súťaže
2007/2008 (I. trieda dospelých):

V súvislosti so začiatkom vykurovacieho obdobia je úžitočné upriamiť
našu pozornosť na niektoré základné pravidlá protipožiarnej bezpečnosti
pri používaní rôznych vykurovacích telies v našich domácnostiach. O tom,
že je to potrebné, vypovedajú aj štatistiky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie, v ktorých sa okrem iného
konštatuje, že v uplynulom roku vzniklo v rodinných domoch nášho okresu dvanásť požiarov. Príčinou týchto požiarov boli v piatich prípadoch
zamurované trámy v komínoch, rovnako v piatich prípadoch bol požiar
spôsobený elektrickým skratom, v jednom prípade išlo o nepozornú manipuláciu s otvoreným ohňom v garáži rodinného domu a jeden požiar bol
založený úmyselne. S poľutovaním musíme konštatovať, že do čísiel tejto
smutnej štatistiky prispeli aj občania našej obce. Vychádzajúc z uvedených
príčin požiarov v rodinných domoch nášho okresu určite nebude na škodu
pozrieť sa bližšie z tohto uhla pohľadu na bezpečnosť našich domácností.
Na čo si predovšetkým treba dať pozor ?
Ak používate palivový spotrebič na tuhé palivo, určite by ste nemali zabudnúť na nasledovné:
1. Takýto spotrebič sa nesmie inštalovať do prostredia s nebezpečenstvom
požiaru, výbuchu, skladov horľavých kvapalín alebo požiaru horľavých
látok.
2. Nikdy neskladujte k kotolni na tuhé palivo propán - butánové fľaše alebo nádoby s horľavými kvapalinami.
3. Pred spotrebič na tuhé palivo je treba umiestniť ochrannú podložku
z nehorľavého materiálu.
4. Splodiny horenia musia byť odvádzané do komína.
5. Počas vykurovacieho obdobia je treba dbať na to, aby komínové dvierka
boli tesne uzavreté, aby v povalovom priestore pred komínovými dvierkami nebol naukladaný horľavý materiál a aby bolo pred začatím vykurovacieho obdobia zabezpečené vyčistenie a kontrola komínu odbornou
osobou (kominárom).
6. Pamätajte, že zabudovaný drevený trám v komínovom telese, alebo
drevený trám umiestnený menej ako 50 mm od komínového telesa môžu
spôsobiť požiar.
7. Osobitnú pozornosť venujte prevádzke krbov. Ich inštaláciu zverte vždy
do rúk odborníkov a zapojenie si dajte skontrolovať kominárom.
8. Pripojenie každého nového spotrebiča na komín je treba tiež skontrolovať kominárom.
V prípade, že používate spotrebiče na plynné palivá, pamätajte na nasledovné zásady ich bezpečného užívania:
1. Zapojenie takéhoto spotrebiča prenechajte vždy na odborníka.
2. Spotrebič používajte vždy v súlade s požiadavkami výrobcu, ktoré sú
uvedené v návode na obsluhu.
3. Zabezpečte vždy dostatočné vetranie miestnosti (kotolne), v ktorej je
spotrebič inštalovaný.
4. Pamätajte na to, že spotrebič na plynné palivo sa nesmie umiestniť do
miestnosti, v ktorej je inštalovaný otvorený palivový spotrebič, alebo iný
otvorený oheň. Z tohto dôvodu je preto treba veľmi zvažovať aj prípadné
umiestnenie plynového kotla do jednej miestnosti s kotlom na tuhé palivo.
5. Dôležité je tiež aspoň raz za mesiac prekontrolovať tesnosť spojov plynových potrubí penotvorným roztokom.
6. Nezabúdajte na povinnosť kontroly komínov plynových spotrebičov
aspoň raz za rok kominárom.
7. V prípade poruchy prenechajte opravu odborníkom.
8. Blíži sa obdobie zakáľačiek. V tejto súvislosti pripomínam, že pri použití propán – butánovej fľaše s horákom musí byť fľaša umiestnená najmenej vo vzdialenosti troch metrov od horáka.
Používanie elektrotepelných spotrebičov (ohrievačov) môže byť tiež nebezpečné, a preto dodržujte tieto dobre mienené rady:
1. Spotrebič (ohrievač) umiestnite v priestore tak, aby bola dodržaná bez-

Ďurkov - Čečejovce 3:0, Čečejovce - Jasov 6:1, góly:
Juhász O., Kőrösi, Petrov, Mida, Čečejovce - Geča
3:0, góly: Juhász, Petrov, J. Juhász.

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

14 11
14 10
14 9
14 8
14 8
14 7
14 5
14 4
14 5
14 4
14 4
14 3
14 2
14 2

2 1
1 3
3 2
2 4
1 5
3 4
2 7
5 5
1 8
2 8
2 8
2 9
4 9
2 10

55:15
42:20
43:14
31:17
29:20
30:17
25:24
23:25
27:49
29:32
20:37
24:49
15:42
12:44

35
31
30
26
25
24
17
17
16
14
14
11
10
8

Hrací plán jarnej časti súťaže 2007/2008
(I. trieda dospelých):
6. 4. 2008 15.30
13. 4. 2008 15.30
20. 4. 2008 16.00
27. 4. 2008 16.00
1. 5. 2008 16.30
4. 5. 2008 16.30
11. 5. 2008 16.30
18. 5. 2008 17.00
25. 5. 2008 17.00
1. 6. 2008 17.00
8. 6 .2008 17.00
15. 6. 2008 17.00

Čečejovce - Svinica
Trstené p/H. - Čečejovce
Čečejovce - Malá Ida
Bidovce - Čečejovce
Čečejovce - Perín
Poproč - Čečejovce
Čečejovce - Koš. Olšany
Ruskov - Čečejovce
Čečejovce - Veľká Ida
Kokšov-Bakša - Čečejovce
Čečejovce - Ďurkov
AC Jasov - Čečejovce

pečná vzdialenosť od okolitých horľavých materiálov,
a to aspoň 200 mm v každom smere.
2. Takéto spotrebiče nikdy nepoužívajte na priame sušenie horľavých látok.
3. Infražiariče používané na ohrev hospodárskych
zvierat v chlievoch musia byť vybavené mriežkou
a umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od podstielky
alebo od zvierat.
4. Elektrické ohrievače nenechávajte bez dozoru a pred
odchodom z domu sa vždy uistite, či sú vypnuté všetky také elektrické spotrebiče, ktorých prevádzka nie je
počas Vašej neprítomnosti nevyhnutá.
Ak ste si našli zopár minút na prečítanie tohto článku,
skúste sa ešte na chvíľu zamyslieť nad jeho obsahom
a odpovedať si na otázku: „Vykurujeme doma bezpečne?“. V prípade, že je Vaša odpoveď kladná, potom
je všetko v najlepšom poriadku. Ak nie, potom nikdy
nie je neskoro na nápravu, aby sa vo Vašom prípade
nemuselo naplniť príslovie „Oheň je dobrý sluha, ale
zlý pán!„
Ing. Gabriel Szabó Bartko
preventivár obce
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AKTUALITY

Výstava fotograﬁí Jozefa Piru
Dňa 17. novembra 2007 sa v Spoločenskom centre v Čečejovciach konala vernisáž autorskej výstavy fotograﬁí Jozefa Piru,
ktorá bola verejnosti prístupná do 10. decembra 2007. Autora
netreba nijak zvlášť predstavovať. Je známe o ňom, že je už dlhé
roky vášnivým fotografom. Tento svoj koníček ako bývalý učiteľ
využíval aj pri vyučovaní výtvarnej výchovy na miestnej základnej škole a do tajov fotograﬁe zasvätil mnohých žiakov tejto školy. So svojimi fotograﬁami sa zúčastnil mnohých výstav a súťaží,
z ktorých má aj niekoľko ocenení.
Táto výstava reprezentovala autorovu doterajšiu, tematicky rôznorodú tvorbu. Početné zastúpenie mali dokumentárne fotograﬁe z našej obce, ktorými autor zvečnil neopakovateľné udalosti
ako aj objekty, ktoré sa dodnes nezachovali. Upútali aj zábery z
prírody a kompozície, ale nechýbali ani portréty. Z vystavovaných fotograﬁí si autor najviac cení záber z pohrebu, na ktorom
je zachytený pes, ktorý prišiel odprevadiť svoju majiteľku až na
miesto posledného odpočinku.
Na vernisáži výstavy starosta obce Štefan Magoči odovzdal
Jozefovi Pirovi pamätnú plaketu obce ako ocenenie za jeho dlhoročnú aktívnu činnosť vo verejnom živote obce.
Výstava sa stretla s pozitívnym ohlasom a prišlo si ju pozrieť
vyše 500 návštevníkov.
(R)

Vyšiel kalendár na rok 2008
Nástenný kalendár obce
na rok 2008, ktorý práve
vyšiel z tlače, pripomína
udalosti jubilejného roka
2007, v ktorom naša obec
oslávila 690. výročie prvej písomnej zmienky o
usadlosti.
Kalendár je možné si
prevziať na obecnom úrade v úradných hodinách.
-OcÚ-

Kniha o obci
Informujeme obyvateľov obce, že distribúcia kníh o našej obci jak v slovenskom, tak aj v maďarskom jazyku
do jednotlivých domácností sa začne v druhej polovici
januára 2008. Presný termín bude oznámený miestnym
rozhlasom.
-OcÚ-

Pozvánka
Obecný úrad Vás pozýva na výstavu fotograﬁí košických fotografov Tea Andreasa, Edity Megovej, Jána
Knapíka, Jána Tkáča, Igora Šimka a Jána Uhrína pod
názvom JUBILANTI, ktorú naša obec usporiada v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Košiciach
v Spoločenskom centre v Čečejovciach (budova bývalej materskej školy).
Výstava potrvá od 6. do 20. januára 2008 a verejnosti bude sprístupnená v dňoch 6. a 13. januára 2008
od 14.00 hod. do 18.00 hod. Mimo uvedený čas je
možná návšteva výstavy len po dohode s pracovníkmi
Obecného úradu v Čečejovciach.
-OcÚ-

Čečejovské noviny, noviny vydávané samosprávou obce Čečejovce 4-krát ročne. Výtlačok je nepredajný.
Zodpovedný za vydanie novín: starosta obce Štefan Magoči. Graﬁcká úprava a autor neoznačených fotograﬁí: Július Pelegrin. Za obsah jednotlivých článkov sú
zodpovední autori. Tlač: VIENALA, Košice. Noviny v elektronickej podobe sú umiestnené aj na web stránke obce www.cecejovce.sk v sekcii „spravodaj“.
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Harmonogram separovaného zberu odpadu v obci na rok 2008

Dni odvozu odpadu z kuka-nádob
Dni odvozu separovaného odpadu z vriec: SKLO, PAPIER, TETRAPAKY, KOVOVÉ OBALY (plechovky)
Dni odvozu separovaného odpadu z vriec: PLASTY (PET fľaše, fólia, drogéria)

Termín vývozu elektroodpadu, pneumatík, akumulátorov: 12.3.2008
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia

Olovené batérie

1. Veľké domáce spotrebiče (napr. práčky, chladničky)
2. Malé domáce spotrebiče (napr. mixéry, sušiče, vysávače)
3. Telekomunikačné zariadenia (napr. telefónne aparáty, modemy)
4. Spotrebná elektronika (napr. televízory, rádia, počítače)
5. Osvetľovacie telesá (napr. lampy)
6. Elektrické a elektronické nástroje (napr. vŕtačky),
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

1. Akumulátory z osobných aj nákladných áut

Opotrebené pneumatiky
1. Pneumatiky z osobných a nákladných áut
musia byť v celistvom stave bez diskov. Nesmú obsahovať nečistoty, duše ani vložky.
2. Nadrozmerné a špeciálne pneumatiky je
možné zobrať len po vzájomnej dohode.

Uvedené odpady treba zhromaždiť na stanovište určené obecným úradom aspoň 1-3 dni pred vývozom. Posádka z kapacitných
dôvodov nebude odoberať tieto odpady od jednotlivých domov.
Vývoz elektroodpadov, pneumatík a akumulátorov bude vykonávaný od 8.00 hod. Nakoľko sa zbiera vo viacerých obciach naraz,
čas vývozu sa môže posunúť až do poobedňajších hodín.
Bližšie informácie o zbere Vám poskytnú naši pracovníci na oddelení služieb zákazníkom (tel.: 055/799 84 90).

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., o.z. Košice
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Odchody autobusov zo zastávky Čečejovce, Jednota (platné od 9.XII.2007)
a

Buzica
Kechnec,

5:13
a

Getrag, Molex 5:13

Košice, AS

X

a

cm

Xm

X

a

11:33 13:13 13:48 15:03 16:36 21:13
X

5:16

a

X

a

X

13:13 13:16 21:13 21:16

c

X

X

c

Xw

c

X

c

X

c

c

6

X

c

Xw

c

6

+

X

5:03

5:09

5:40

5:54

5:58

6:13

6:24

6:41

6:53

6:55

7:23

7:23

7:41

8:18

8:43

9:20

9:53

9:53

10:23

X
X
X
6
+
cm
c
Xw
c
Xw
Xf12
c
Xw
c
a
Xm
X
Xm
11:08 12:03 13:03 13:18 13:18 13:40 14:23 14:45 15:14 15:14 15:37 16:03 16:03 16:51 16:56 17:05 18:33 19:20
a

Košice, USS 4:52

X

X

X

Xm

X

a

X

X

X

4:56

4:57

5:01

5:07

5:09

5:09

5:57

6:03

6:53

X

Xm

Xm

Xm

am

Xw

X

X

am

c

Xw

Xw

c

a

Xm

13:08 13:09 13:10 14:00 14:10 14:13 14:18 16:56 17:05

17:47 17:48 20:47 21:00 21:08 21:08
6

Medzev

6:50

Xm

Xw

Moldava n/B 5:26

m

18:53 22:51
c

Xw

c

X

c

Xf12

c

a

X

cm

X

6

Xwm

+m

a

c

X

cm

5:32

5:32

5:38

6:03

6:20

6:24

6:42

6:45

6:47

6:48

6:48

6:50

6:52

6:55

7:03

7:20

7:22

7:23

X

6

+

X

c

Xw

X

Xw

c

Xw

c

c

c

am

X

c

X

6

X

7:32

8:37

8:42

9:50

Xw

c

Xw

c

10:46 11:50 11:50 11:52 12:47 13:00 13:16 13:47 13:52 14:17 14:20 14:34 14:40 14:45 14:47
X

Xm

am

am

c

am

X

a

+

c

X

X

X

X

X

14:52 14:53 14:53 14:54 14:55 14:57 14:57 15:00 15:07 15:17 15:19 15:30 15:30 15:42 16:10 16:52 17:22 18:02 18:50
Xm

+

6

X

X

a

Xm

Xm

m

Xm

18:53 18:57 18:57 19:57 21:10 22:45 22:47 22:51 22:51 23:08
a

X

cm

Xw

am

Paňovce

4:52

Perín-Chym

5:13

Rešica

16:36
c

cm

Xwm

X

X

Turňa n/B

6:20

6:48

6:52

8:37

9:50

cm

Xm

X

Xm

12:30 13:50 14:58 15:00 15:15 16:15 19:00

a

X

a

Xm

Xm

20:47 22:51

a

11:33 13:13 15:03 21:13

Xm

+

Xw

c

c

X

X

a

c

X

6

X

Xm

11:50 13:00 14:20 14:54 14:55 15:19 15:30 15:42 16:52 18:57 19:57 22:47

Vysvetlivky:
X premáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12., 25.12., 26.12.2007, 1.1., 21.3., 24.3., 1.5., 8.5., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11.2008
a premáva v sobotu a v nedeľu a 24.12., 25.12., 26.12.2007, 1.1., 21.3., 24.3., 1.5., 8.5., 29.8., 1.9., 15.9. a 17.11.2008
b premáva v pondelok až sobotu, nepremáva 24.12., 25.12., 26.12., 1.1., 21.3., 24.3., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11.
c premáva v dňoch školského vyučovania
+ premáva v nedeľu a 24.12., 25.12., 26.12.2007, 1.1., 21.3., 24.3., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11. a 17.11.2008
6 premáva v sobotu, nepremáva 5.7. a 1.11.2008
w premáva počas školských prázdnin
f12 spoj nepremáva od 22.12. do 31.12.2007, 1. a 2.1., od 20.3. do 26.3., od 1.5. do 4.5., 8.5. a 17.11.2008
m spoj čaká alebo má prípoj na iný spoj

Odchody vlakov zo železničnej stanice Čečejovce (platné od 9.XII.2007)
ide v r

3*

4*

6*

4*

6*

Čečejovce - odchody

4:25

5:13

6:43

9:20

12:04

12:59

15:15

16:08

17:20

19:23

20:41

Košice - príchody

4:55

5:45

7:18

9:54

12:36

13:32

15:51

16:43

17:56

19:56

21:14

3*

7c*

Vysvetlivky:
r - pracovné dni

Košice - odchody

4:08

6:19

8:02

12:43

15:02

17:23

18:53

22:47

g - nedele,

Čečejovce - odchody

4:43

6:50

8:32

13:19

15:34

17:57

19:27

23:17

Moldava n/B - príchody

4:50

6:57

8:38

13:26

15:41

18:04

19:33

23:24

3*- nejde 23.-25.XII. a
21.-23.III.,

Turňa n/B - príchody

5:01

7:07

8:48

13:36

15:51

18:13

19:43

23:33

Rožňava - príchody

5:37

7:43

14:13

16:37

18:48

20:19

6* - nejde v g a 7.1., 24., 25.III., 1., 15.IX., 17.XI., ide 23., 30.XII., 23.III., 31.VIII., 14.IX., 16.XI.,
7c* - nejde v sobotu a 23.-25.XII., 21., 23.III., 31.VIII., 14.IX., 16.XI.,
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4* - ide v g a 7.I., 24.,
25.III., 1., 15.IX., 17.XI.,
nejde 23., 30.XII., 23.III.,
31.VIII., 14.IX., 16.XI.,

