Správa o výsledku nových volieb do
orgánov samosprávy v Obci Vidiná
V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 331/2012 Z. z. sa dňa
9. marca 2013 konali nové voľby starostu obce.
Miestna volebná komisia zistila nasledovné výsledky:
V obci Vidiná bol utvorený jeden volebný obvod a
jeden volebný okrsok s 1559 oprávnenými voličmi,
ktorí boli zapísaní v zozname voličov. 804 voličov využilo svoje právo voliť, to znamená, že v nových voľbách starostu obce bola 51,57 % volebná účasť. Pre
zaujímavosť v roku 2006 bola volebná účasť 62,25 %
a v roku 2010 64,46 %. Z 804 obálok, ktoré boli vydané voličom, bolo odovzdaných 804 obálok. Z 804
odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby starostu
obce miestna volebná komisia uznala za platné 794
lístkov, t. z. že 10 hlasovacích lístkov miestna volebná komisia vylúčila z dôvodu, že volič na hlasovacom
lístku neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo označil krúžkovaním viac kandidátov. Vo
voľbách bol za starostu obce zvolený pán Jozef Kucej - kandidát SMER - sociálna demokracia s počtom
platných hlasov 238.
NASLEDOVALI:
1. Jozef Kucej SMER - sociálna demokracia 238
2. Ján Skýpala Nová väčšina (Daniel Lipšic) 166
3. Peter Haško Kresťanskodemokratické hnutie
141
4. Anna Kropáčová nezávislá kandidátka 111
5. Drahomíra Kuceková Slovenská demokratická a

kresťanská únia - Demokratická strana 71
6. Ján Ambroš Slovenská národná strana 36
7. Soňa Šándorová Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 31
Z percentuálneho hľadiska Jozef Kucej získal
29,97 % hlasov zo 794 odovzdaných platných hlasovacích lístkov, Ján Skýpala 20,91 %, Peter Haško
17,76 %, Anna Kropáčová 13,98 %, Drahomíra Kuceková 8,94 %, Ján Ambroš 4,53 % a Soňa Šándorová 3,90 %.
Pri zisťovaní výsledkov volieb bolo z celkového
počtu 8 členov komisie prítomných 8 členov, ďalej bol
prítomný zapisovateľ. Všetci členovia miestnej volebnej komisie súhlasili s obsahom zápisnice a svojím
vlastnoručným podpisom potvrdili správnosť údajov.
V zmysle § 45 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov miestna volebná komisia bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb v obci
uverejnila výsledky volieb starostu obce na internetovej stránke obce www.vidina.sk a v najbližší pracovný deň zabezpečila prostredníctvom zamestnancov
obce zverejnenie výsledkov aj na úradných tabuliach
ako aj ich vyhlásenie v miestnom rozhlase. Z dôvodu
zabezpečenia informovanosti čo najväčšieho počtu
obyvateľov Obce Vidiná budú výsledky volieb starostu obce zverejnené aj v najbližšom vydaní Vidinských
novín.
IVANA RUBINTOVÁ,
PREDSEDNÍČKA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Novým poslancom obecného zastupiteľstva sa stal Dušan Ondrášik (vľavo).

Martina Predajnianská odovzdáva insigniu novému starostovi
Jozefovi Kucejovi.
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo Vidinej 24. januára 2013
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
a určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu
Obce Vidiná na rok 2013
4. Zmena uznesenia č. 43/2012
5. Riešenie situácie
Obec Mýtna s.r.o.
6. Rôzne
7. Záver
K BODU 1:
OTVORENIE
UZNESENIE Č. 1/2013 ZO
DŇA 24. 1. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková, Bútor,
Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Kuceková,
Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.

Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Kuceková,
Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 3:
NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU
OBCE VIDINÁ NA ROK 2013
UZNESENIE Č. 3/2013 ZO
DŇA 24. 1. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013
a) rozpočtovým opatrením v zmysle § 14
ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky z položky 01.1.1.6
637 004 02 na položku 05.1.0 713 004 sumu
1 970 Eur a z položky 05.1.0 633 004 na položku 05.1.0 713 004 sumu 1 000 Eur
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková, Bútor, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Kuceková, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0

K BODU 2:

ometrického plánu č. 44198116-48/11 z 30.
8. 2011, vyhotoveného Martin Falťan - GEOMET, Hradište 120, 985 25 Uhorské, v nasledovnom rozsahu:
Parcela na LV č. 5991 par. č. 936/2. druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2. Parcela na LV č. 5991 par. č.
620/2, druh pozemku: záhrada o výmere 82
m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a
to z dôvodu, že užívateľ parciel dobromyseľne užíva tieto parcely už od roku 1990 a parcely nemajú možnosť samostatného využitia
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Figu, trvale bytom Továrenská 25,
984 01 Lučenec a manželky Márii Figovej,
trvale bytom Továrenská 25, 984 01 Lučenec za cenu vo výške všeobecnej hodnoty
majetku 2,15 eur za 1 m2, t.j. 296,70 eur za
138 m2, slovom dvestodeväťdesiatšesť eur a
sedemdesiat centov. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6.“
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková, Bútor,
Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Kuceková,
Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 5:
RIEŠENIE SITUÁCIE
OBEC MÝTNA S.R.O.

K BODU 4:
VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
A URČENIE
OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
UZNESENIE Č. 2/2013 ZO
DŇA 24. 1. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu v zložení: Kuceková,
Peter Kucej, Bútor
II. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Jozefa Kuceja a
Antaliča.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková, Bútor,

ZMENA UZNESENIA Č. 43/2012
UZNESENIE Č. 4/2013 ZO
DŇA 24. 1. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. mení uznesenie č. 43/2012 zo dňa 29.
3. 2012 nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej
I. SCHVAĽUJE
Podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod novovytvorených parciel KN o celkovej výmere 138 m2 podľa ge-

UZNESENIE Č. 5/2013 ZO
DŇA 24. 1. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. NESCHVAĽUJE
1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok
2013:
a) rozpočtovým opatrením v zmysle § 14
ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky z položky

01.1.1.6 637 004 02 na položku 08.4.0 717
001 sumu 5 000 Eur.
Hlasovanie: ZA - 0. PROTI - Antalič, Báťková, Bútor, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kuceková, Predajnianská. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 6:
RÔZNE
UZNESENIE Č. 6/2013 ZO
DŇA 24. 1. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Obci zabezpečiť výber audítora k Záverečnému účtu obce pre rok 2012 a výber
predložiť obecnému zastupiteľstvu
Termín: koniec februára
Zodpovedná: obec
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková, Bútor,
Jozef Kucej, Peter Kucej, Kuceková, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 7/2013 ZO
DŇA 24. 1. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Zrušenie uznesenia č. 145/2012 zo dňa
19. 12. 2012
Hlasovanie: ZA - Antalič, Báťková, Bútor
Jozef, Kucej, Peter Kucej, Kuceková, Predajnianská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 7:
ZÁVER
Martina Predajnianská poďakovala prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice: Jozef Kucej,
František Antalič
MARTINA PREDAJNIANSKÁ,
POVERENÝ ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo Vidinej 12. februára 2013
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti obecnej rady
a kontrola plnenia uznesení
4. Návrh Dodatku č. 1/2013 k zmluve
o dielo s firmou MEPOS s.r.o. Lučenec
5. Inventarizácia - vyradenie
prebytočného majetku
6. Informatívna správa o kontrolnej

činnosti hlavného kontrolóra
obce Vidiná za rok 2012
7. Informatívna správa o plnení
rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2012
8. Informácia ohľadne prebiehajúcej
finančnej kontrole
- vyžiadanie podkladov
9. Rôzne
10. Interpelácia
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

K BODU: 1

zef Kucej, Kocúr, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.

OTVORENIE
K BODU: 2
UZNESENIE Č. 8/2013 ZO
DŇA 12. 2. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok, Jo-

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
A URČENIE
OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
UZNESENIE Č. 9/2013 ZO
DŇA 12. 2. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
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VIDINSKÉ NOVINY
K 31. 12. 2012

I. SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu v zložení: Černok,
Antalič, Predajnianská.
II. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Kocúr, Jozef
Kucej.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok, Jozef Kucej, Kocúr, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.

bez DPH		

s DPH

110 l KUKA
0,56 €/ks		
		0,67 €/ks
120 l KUKA
0,59 €/ks		
		0,71 €/ks
240 l KUKA
0,73 €/ks		
		0,88 €/ks

UZNESENIE Č. 14/2013 ZO
DŇA 12. 2. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o plnení rozpočtu
Obce Vidiná k 31. 12. 2012.
K BODU 8:

K BODU: 3
SPRÁVA O ČINNOSTI OBECNEJ RADY
A KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
UZNESENIE Č. 10/2013 ZO
DŇA 12. 2. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o činnosti obecnej rady a kontrolu
plnenia uznesení
K BODU: 4
NÁVRH DODATKU Č. 1/2013
K ZMLUVE O DIELO
S FIRMOU MEPOS S.R.O. LUČENEC

Vývoz VOK
37,47 €/ks		
		44,96 €/ks
1100 l BOBOR
5,17 €/ks		
		6,20 €/ks

I. SCHVAĽUJE
Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo č.
326/20/2002 uzatvorenej dňa 14.12.2001
medzi zmluvnými stranami Obec Vidiná a
MEPOS s.r.o. Lučenec, so sídlom Fiľakovská
cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758, DIČ
2020465095 v nasledovnom znení:
„vypustiť Článok II Predmet zmluvy v
zmysle novely zákona 223/2001 Z. z. o
odpadoch platný od 01.01.2013 sa odstavec 2 činnosť zhotoviteľa rozširuje o zber
a odvoz biologicky rozložiteľných odpadoch (BRO). Zhotoviteľ zabezpečí odvoz
BRO na bioskládku, ktorú určí objednávateľ.“
Článok V. Cena sa ruší v celom rozsahu a
nahrádza sa nasledovným znením:
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude za ďalej uvedené časti diela poskytovať dohodnutú cenu, ktorú je
zhotoviteľ oprávnený meniť len v dôsledku rastu miery inflácie podľa údajov zverejňovaných štatistickým úradom, alebo
v prípade nárastu cien surovín, materiálov a iných vstupov. Cena za zneškodnenie odpadov je stanovená v zmysle celoročnej objednávky pre rok 2013.

INVENTARIZÁCIA - VYRADENIE
PREBYTOČNÉHO MAJETKU
UZNESENIE Č. 12/2013 ZO
DŇA 12. 2. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Celý bod presunúť na ďalší termín obecného zastupiteľstva, z dôvodu, že k dnešnému dňu nebola obecnému zastupiteľstvu
predložená správa Ústrednej inventarizačnej komisie.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok, Jozef Kucej, Kocúr, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 6:
INFORMATÍVNA SPRÁVA
O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE VIDINÁ
ZA ROK 2012
UZNESENIE Č. 13/2013 ZO
DŇA 12. 2. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Vidiná za rok 2012
bez pripomienok.
K BODU: 7

ZA VYKONANIE ZBERU A ODVOZU
KO Č. 20 03 01 A ZA 20 03 03
UMIESTNENÉHO V NÁDOBÁCH:
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zef Kucej, Kocúr, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 19/2013 ZO
DŇA 12. 2. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Obecnému úradu v samostatnom bode na
najbližšom obecnom zastupiteľstve predložiť všetky správy vypracované hlavným kontrolórom v roku 2012 a zároveň správu za I.
polrok 2013.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok, Jozef Kucej, Kocúr, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.

K BODU 9:
K BODU 10:

Cena za zber a odvoz BRO bude riešená
samostatnou kalkuláciou a dodatkom k ZOD.
Cena za zneškodnenie odpadu, nie je príjmom MEPOSu s.r.o. Lučenec. Poplatok za
uloženie odpadov sa uplatní v zmysle zákona
č. 17/2004 Z. z. Táto zmena v zmysle tohto
dodatku platí od dňa zverejnenia.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok, Jozef Kucej, Kocúr, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 5:

UZNESENIE Č. 11/2013 ZO
DŇA 12. 02. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ

INFORMÁCIA OHĽADNE
PREBIEHAJÚCEJ FINANČNEJ
KONTROLE - VYŽIADANIE DOKLADOV

l

INFORMATÍVNA SPRÁVA
O PLNENÍ ROZPOČTU OBCE VIDINÁ

RÔZNE
INTERPELÁCIE
UZNESENIE Č. 15/2013 ZO
DŇA 12. 2. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Poskytnutie finančných prostriedkov v
rámci rozpočtových prostriedkov vo výške
3 000,00 € na I. polrok 2013 a 3 000,00 €
na II. polrok 2013 pre ŠK Slovan Vidiná.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok, Jozef Kucej, Kocúr, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 16/2013 ZO
DŇA 12. 2. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ

p. Černok - sa zaujímal, prečo a na základe čoho nám firma Accord predložila časový
harmonogram prác, keď ho nedodržiavajú.
p. Kocúr - pri poslednom snehu bola odfláknutá údržba...
p. Predajnianská vysvetlila možnosti vybudovať prípojku cez záhrady domov na Exnárovej ulici...
p. Černok - informoval, že my sa o tie
cesty musíme starať, prešiel si ulice v dedine po snežení, doobedu traktor v dedine
nestretol, sú aj ulice, ktoré sú rovné a nestoja tam autá a traktor prešiel len jedným
smerom.
K BODU 11:

I. SCHVAĽUJE
Poskytnutie finančných prostriedkov v
rámci rozpočtových prostriedkov na rok
2013 vo výške 1 000,00 € pre Miestny odbor
Matice slovenskej vo Vidinej.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok, Jozef Kucej, Kocúr, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 17/2013 ZO
DŇA 12. 2. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. NESCHVAĽUJE
Poskytnutie finančných prostriedkov pre
„Liga proti reumatizmu“ - miesta pobočka
Lučenec.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok, Jozef Kucej, Kocúr, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 18/2013 ZO
DŇA 12. 2. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Zverejniť neplatičov daní, miestnych poplatkov a nájmov na verejne dostupnom
mieste a na www.stránke obce v termíne do
13. 3. 2013 v zmysle platného zákona.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok, Jo-

DISKUSIA
p. Skýpala - sa zaujímal, kedy môže odkúpiť starú kosačku.
p. Predajnianská vysvetlila, že až po vyradení z majetku obce.
p. Skýpala doplnil, že táto kosačka je teraz zahádzaná starým bordelom.
Jozef Kucej sa zaujímal, či by nebolo
možné na firmu Accord zavolať dopravnú
políciu alebo ľudí, ktorí odsúhlasujú dopravné značenie na stavbách, tu nie sú osadené
žiadne značky, v uliciach sú iba samé hŕby
snehu po oboch stranách a v strede nákladné vozidlo.
K BODU 12:
NÁVRH NA UZNESENIE
K BODU 13:
ZÁVER
Martina Predajnianská poďakovala prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice: Jozef Kucej,
Štefan Kocúr
MARTINA PREDAJNIANSKÁ,
POVERENÝ ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE
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VESELÉ ZÚBKY
Zúbky, zúbky čisté zrazu mám, zúbky zvládam umývať si sám,
od pondelka až do nedele, zúbky nech sú zdravé, veselé!

Ak ste už počuli túto veselú pieseň, určite viete o projekte, do ktorého sa zapojila naša materská škola v spolupráci s DM DROGERIE MARKET. Cieľom bolo
zaujímavou a hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov, naučiť
ich už v ranom veku vhodnú techniku čistenia a najmä vzdelať v tomto smere
aj rodičov, aby svojim deťom vedeli vytvárať správne návyky pri starostlivosti o chrup. Deň veselých zúbkov sme zorganizovali v utorok 12. 3. 2013 v poobedňajších hodinách, aby sa akcie mohli zúčastniť aj rodičia a starí rodičia
detí, ktorí hneď po príchode vyplnili zúbkový kvíz. Potom sme spoločne sledovali inštruktážne video o zúbkových pomocníkoch a tak sme si spolu utvrdili
nové poznatky. Škôlkari mali pre všetkých pripravené milé vystúpenie s pesničkou Veselé zúbky. Na konci boli všetci odmenení medailami, balíčkami Veselých zúbkov a ovocnými chuťovkami.

l

VIDINSKÉ NOVINY

Deň zeme, ktorý pripadá na 22. apríla nám má každoročne pripomínať, že
by sme mali byť k našej planéte pozornejší. Naša Zem je veľmi stará a zaslúži si úctu. Môžeme jej pomáhať malými činmi každý deň. V materskej škole vo Vidinej sme opäť využili Vláčik separáčik a ukázali všetkým deťom, aké
je triedenie jednoduché. Napríklad taký papier... Každou tonou papiera, ktorý
vytriedime a odnesieme do zberu, dokážeme zachrániť až sedemnásť stromov! Každý z nich predstavuje miniatúrnu továreň na čistý vzduch a zároveň
poskytuje domov nejednému chrobáčikovi, vtáčikovi či iným zvieratkám. Tohoročný Deň zeme bol v našej škôlke slávnostný. Za budovou na školskom
dvore sme otvorili a sprístupnili Chodník poznania alebo Pocitový chodník,
ktorého úseky sú vykladané prírodným materiálom (piesok, štrk, skaly, drevo,
šišky, kôra). Deti prostredníctvom tohto chodníka majú možnosť vidieť, cítiť a
skúšať vlastnosti rôznych prírodnín ( farbu, veľkosť, tvar, povrch a pod.) S prírodninami sa hráme denne, pozorujeme život v tráve, na poli aj pri potoku, počúvame spev vtákov a staráme sa o mini záhradku, v ktorej pestujeme kvietky
aj zeleninu. Takže - vlastný Deň zeme si robíme skoro každý deň. Naša planéta sa nám za to odvďačí nielen úsmevom...

DEŇ MATIEK
Poďte kvietky, poďte sem, ja vás mamke prinesiem.
Narástlo vás tuná dosť, do kytičky pre radosť.
Mamička si zaslúži v izbe vôňu od ruží!

22. marec nie je obyčajný deň
v kalendári, ale Svetový deň vody!
Deti z Materskej školy U veveričky sa v tento významný deň zoznámili so
slečnou Kvapkou a dozvedeli sa, prečo sú kvapky vody smutné... Problém môžete odhaliť aj vy, keď sa započúvate do tichého kvap - kvap - kvapkania, ktoré počuť v nejednej domácnosti... Ak aj v tej vašej, neváhajte a čo najrýchlejšie
si dajte opraviť vodovodné kohútiky. Naše deti prišli na veľa nápadov, ako šetriť
vodou - pri umývaní zúbkov, pri sprchovaní, polievaní kvetov a pod. Budeme sa
snažiť, aby naozaj všetky slečny Kvapky boli usmiate a nekvapkali zbytočne!
LIVIA RAPCOVA

DEŇ ZEME

Škôlkari z Materskej školy U veveričky vedia, že aj ich mamičky si zaslúžia
odmenu a preto sa už vopred pripravovali na ich sviatok - učili sa básničky,
spievali ľudové piesne, skúšali si kroje a tancovali. Vyrobili množstvo krásnych
darčekov, ktoré odovzdali mamičkám a starým mamám v kultúrnom dome po
predstavení v piatok 3. mája 2013.
LIVIA RAPCOVÁ
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo Vidinej 19. apríla 2013
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie
overovateľov zápisnice
3. Menovanie zástupcu starostu obce
4. Schválenie / voľba predsedu Ekonomickej komisie
5. Voľba členov obecnej rady
6. II. zmena rozpočtu Obce Vidiná
7. Správa o zápise do Materskej školy vo Vidinej
8. Výstavba cintorína - úhrada faktúry
9. Náhrada dovolenky zastupujúcej
starostky
10. Kanalizácia obce - úlohy z kontrolného dňa
11. Správa finančnej kontroly
12. Rôzne
13. Interpelácia
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
K BODU 1:

OTVORENIE
UZNESENIE Č. 34/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s pripomienkou - doplnenie bodu č. 3 Správa obecnej rady.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Predajnianská, Kuceková,
Kocúr, Báťková, Ondrášik. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 2:

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
A URČENIE
OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
UZNESENIE Č. 35/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu v zložení: Predajnianská, Ondrášik, Antalič.
II. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Báťková a
Kuceková.
Hlasovanie: ZA - Černok, Peter Kucej, Kuceková, Kocúr, Báťková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Antalič,
Predajnianská.

K BODU 3:

SPRÁVA OBECNEJ RADY
K BODU 4:

MENOVANIE ZÁSTUPCU
STAROSTU OBCE
UZNESENIE Č. 36/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Menovanie Milana Černoka za zástupcu starostu obce starostom obce
Jozefom Kucejom.
K BODU 6:

VOĽBA ČLENOV
OBECNEJ RADY
UZNESENIE Č. 37/2013 ZO
ŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. VOLÍ
Členov obecnej rady: Milana Černoka, Štefana Kocúra, Želmíru Báťkovú.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Predajnianská, Kuceková,
Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Kocúr, Báťková.
K BODU: 5

UZNESENIE Č. 39/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
a) Dôvodovú správu k Návrhu na 2.
zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok
2013.
b) Pripomienky hlavného kontrolóra
Obce Vidiná k návrhu na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013.
II. SCHVAĽUJE
2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na
rok 2013.
Rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
a) z položky 01.1.1.6 637 004 02 na
položku 05.1.0 633 006 sumu 600,00
Eur
b) z položky 01.1.1.6 637 004 02 na
položku 09.1.1.1 633 004 sumu 400,00
Eur
c) z položky 01.1.1.6 637 004 02 na
položku 09.1.1.1 635 004 sumu 100,00
Eur
d) z položky 01.1.1.6 637 004 02
na položku 01.1.1.6 713 004 sumu 2
750,00 Eur

UZNESENIE Č. 40/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o zápise detí do Materskej
školy vo Vidinej.
II. UKLADÁ
Riaditeľke MŠ vypracovať vnútornú
smernicu prijímania detí.
Termín: do 8. 5. 2013
III. UKLADÁ
Riaditeľke MŠ a obci zariadiť stretnutie s riaditeľkou hygieny o zvýšení kapacity tried.
Termín: 17. 4. 2013
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Predajnianská, Kuceková,
Kocúr, Báťková, Ondrášik. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 9:

VÝSTAVBA CINTORÍNA
- ÚHRADU FAKTÚRY
UZNESENIE Č. 41/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Obci osloviť renomovaného právnika
na riešenie uvedeného sporu medzi obcou Vidiná a Mýtna s.r.o.
Termín: ihneď
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Kocúr, Báťková,

SCHVÁLENIE/VOĽBA PREDSEDU
EKONOMICKEJ KOMISIE
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Predajnianská, Kuceková,
Báťková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL
SA - Kocúr.
UZNESENIE Č. 38/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. VOLÍ
Predsedníčku Ekonomickej komisie Martina Predajnianská.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Kocúr, Báťková,
Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Predajnianská.

Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Predajnianská, Kuceková,
Kocúr, Báťková, Ondrášik. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.

K BODU: 7

K BODU 8:

II. ZMENA ROZPOČTU
OBCE VIDINÁ

SPRÁVA O ZÁPISE DO
MATERSKEJ ŠKOLY VO VIDINEJ

Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Predajnianská.
UZNESENIE Č. 42/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
II. UKLADÁ
Obci vypracovať návrh na riešenie
chodníkov v obecných cintorínoch.
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Termín: 15. 5. 2013
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Predajnianská, Kuceková,
Kocúr, Báťková, Ondrášik. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 10:

NÁHRADA DOVOLENKY
ZASTUPUJÚCEJ STAROSTKY
UZNESENIE Č. 43/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
V súlade s § 2 ods. 2 zákona NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších
predpisov vyplatenie náhradu platu za
nevyčerpanú dovolenku Martine Predajnianskej, bývalej poverenej zástupkyne
starostu obce.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Kocúr, Báťková, Ondrášik.
PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Predajnianská,
Kuceková.
Starosta informoval o hlavnej kontrolórke obce, ktorej vznikol nárok na úpravu platu na základe oznámenia Štatistického úradu, jej sa upravuje plat s tým,
že priemerná mzda pracovníka v národnom hospodárstve je 805,00 Euro a na
základe toho sa upravuje plat kontrolórke obce, ktorá vykonáva svoju činnosť v
rozsahu 5 hodín týždenne, to znamená,
jej prislúcha odmena vo výške 155,00
Euro.
K BODU 11:

KANALIZÁCIA OBCE - ÚLOHY
Z KONTROLNÉHO DŇA
UZNESENIE Č. 44/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Obci riešiť, aby realizátor stavby kanalizácie od kanalizačného zberača D
3-2 šachty Š7 po šachtu Š14 cca 260
m súbežne s existujúcim kanalizačným
potrubím riešil kanalizáciu v ceste.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Kocúr, Báťková, Ondrášik, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 45/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
II. UKLADÁ
Obci vyžiadať technickú dokumentáciu od dažďovej kanalizácie od vodární.
Termín: ihneď

Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Kocúr, Báťková, Ondrášik, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 46/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
III. SÚHLASÍ
S úhradou sumy 8 930,43 € formou
splátkového kalendára na obdobie 5 rokov rovnomernými splátkami.
Hlasovanie: ZA - Černok, Peter Kucej, Kuceková, Kocúr, Báťková, Ondrášik, Predajnianská. PROTI - Antalič.
ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 12:

SPRÁVA FINANČNEJ
KONTROLY
UZNESENIE Č. 47/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
a) Správu z vládneho auditu č. 15/FZ-NZ/03-1/2013, PV 13100019-N-03
b) Správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym
auditom a odstránení príčin ich vzniku.

JÚL 2013
I. UKLADÁ
Obci vybudovať zabezpečovacie zariadenie v objekte Materskej školy na
základe vykonaného verejného obstarávania.
Termín: 15. 5. 2013
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Kocúr, Báťková, Ondrášik, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 51/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. URČUJE
V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov a v zmysle
Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo
Vidinej č. VII./2007 zo dňa 21.06.2007,
ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce v rozsahu 5 hodín týždenne,
t.j. 12,50 % pracovný úväzok, mesačný plat hlavného kontrolóra obce v roku
2013 vo výške 155,00 Eur
K BODU: 14

K BODU 13:

INTERPELÁCIA
RÔZNE
UZNESENIE Č. 48/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Obci zabezpečiť aktualizáciu projektovej dokumentácie, rozpočtu a stavebné povolenie k dobudovaniu Šmeralovej ulice.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Kocúr, Báťková, Ondrášik, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 49/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Obci poistenie majetku - zabezpečiť
výberové konanie poisťovne.
Termín: 15. 5. 2013
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Kocúr, Báťková, Ondrášik, Predajnianská. PROTI - 0.
ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 50/2013 ZO
DŇA 11. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ

p. Černok sa zaujímal, koľko má obec
Vidiná aktivačných zamestnancov
p. Kropáč vysvetlil, že deväť.
p. Černok navrhol, či by nebolo možné tento počet navýšiť a skúsiť to cez
Úrad práce.
p. Kropáč informoval, že tu máme
tých, ktorí prejavili záujem.
p. Černok ďalej poukázal na zlý stav
kanalizačných roštov na Exnárovej ulici.
p. Kolimárova navrhla, že keď tadiaľ chodia, nech to dajú do poriadku,
v opačnom prípade im zakážeme tadiaľ
chodiť a ďalej sa zaujímala, či sú urobené fotky ohľadne zničených chodníkov.
p. Kropáč informoval, že v zime nerobil fotky, chodníky boli pod snehom.
p. Kolimárová upozornila, že musíme mať písomnosti pri domáhaní svojich práv
p. Kocúr informoval, že treba urobiť
dokumentáciu, nakoľko počul, že obec
nebude prizvaná ku kolaudácii.
p. starosta informoval, že toto počuje
prvý krát, ako je to možné, keď robia na
našom majetku.
p. Predajnianská navrhla, keďže na
budúci týždeň je kontrolný deň, aby
všetky tieto veci tam boli prezentované,
v zápise podchytené. Ďalej sa zaujímala, či spomínané výzvy sa týkajú aj revi-
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talizácie ciest po záplavách. Ďalej sa zaujímala, ako prebieha prieskum ohľadne
kompostovania.
p. Koristeková informovala, že v súčasnosti máme 115 čestných prehlásení, že obyvatelia kompostujú.
K BODU 15:

DISKUSIA
p. Palík - konštatoval, že sa cíti, že
nemá žiadne práva, ale len povinnosti.
On keď si nebude plniť povinnosti, tak
bude sankcionovaný. Rovnako tak sa
musia správať aj funkcionári obce. Ďalej
upozornil, že tam kde býva, tak koncom
septembra minulého roka si sused osadil okná bez jeho vedomia. Hneď požiadal obecný úrad o pomoc, prišla zástupkyňa aj s pracovníkom obecného úradu.
p. Predajniaská vysvetlila, že boli tam
na šetrení.
p. Kolimárová sa zaujímala, aká odpoveď išla sťažovateľovi.
p. Palík informoval, že nedostal žiadnu odpoveď
p. Kolimárová navrhla, aby sa pán
Palík dostavil na obecný úrad za pánom
starostom, ktorý je povinný spísať zápis a tento postúpiť stavebnému úradu.
p. Palík ďalej informoval, že už dávno upozorňoval na nefungujúci rozhlas
a nič sa nerobí.
p. Kropáč vysvetlil, že zakúpil baterky
a rozhlasy sa opravovali.
p. starosta informoval, že rozhlas je
zle riešený, teraz ho musia celý opravovať a treba prísť povedať, keď nefunguje a pracovníci sú na to, aby to riešili. Teraz pozeral faktúru, kde z Dobroče nám
fakturovali za plošinu cestu a z Lučenca
je predsa bližšie objednať plošinu. Ďalej sa musíme prispôsobiť elektrikárovi,
kedy má čas. Poprosil firmu z Lučenca,
aby mu spravili cenovú ponuku.
p. Predajnianská pripomenula, že na
opravu svetiel a rozhlasu bolo upozorňované už pri stanovení rozpočtu, kde
bolo navrhnuté, aby sa urobilo všetko
naraz.
K BODU: 16:

NÁVRH NA UZNESENIE
p. Predajnianská predstavila znenie
uznesení.
K BODU 17:

ZÁVER
Starosta poďakoval prítomným za
účasť.
Overovatelia zápisnice: Drahomíra
Kuceková, Želmíra Báťková
JOZEF KUCEJ, STAROSTA OBCE
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Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo Vidinej 22. apríla 2013
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
a určenie overovateľov zápisnice
3. Ďalší postup realizácie sporných
vetiev kanalizácie a úhrada
dlžnej sumy za prevedené práce
4. Rôzne
5. Záver

Návrhovú komisiu v zložení: Černok,
Antalič, Peter Kucej
II. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Kuceková a
Kocúr
Hlasovanie: ZA - Antalič, Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská, Kuceková, Kocúr, Báťková, Ondrášik. PROTI
- 0. ZDRŽAL SA - 0.

K BODU 1:

K BODU 3:

OTVORENIE

ĎALŠÍ POSTUP REALIZÁCIE
SPORNÝCH VETIEV
KANALIZÁCIE A ÚHRADA
DLŽNEJ SUMY
ZA PREVEDENÉ PRÁCE

Starosta prítomných privítal a predstavil program rokovania. Privítal aj zástupcov zhotoviteľa kanalizácie a to investičného riaditeľa pána Žabku, stavby
vedúceho pána Šaláta a konateľa spoločnosti Accord pána Šestáka. Ďalej informoval, že toto mimoriadne zastupiteľstvo zvolal na základe kontrolného
dňa a pristúpil k predstaveniu programu rokovania.
UZNESENIE Č. 52/2013 ZO
DŇA 22. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská, Kuceková, Kocúr, Báťková, Ondrášik. PROTI
- 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU: 2

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
A URČENIE
OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
UZNESENIE Č. 53/2013 ZO
DŇA 22. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE

UZNESENIE Č. 54/2013 ZO
DŇA 22. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. RUŠÍ
Uznesenie obecného zastupiteľstva
č.46/2013 zo dňa 11. 4. 2013 o úhrade
faktúry za kanalizáciu formou splátkového kalendára na 5 rokov.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská, Báťková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA Kuceková, Kocúr.
UZNESENIE Č. 55/2013 ZO
DŇA 22. 04. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. RUŠÍ
Uznesenie obecného zastupiteľstva
č.44/2013 zo dňa 11. 4. 2013, pokračovať vo výstavbe kanalizácie na ulici Zvolenskej - dolná časť od šachty Š 7 po Š
14 v dĺžke cca 260 m na zberači D 3-2.
Hlasovanie: ZA - Bútor, Černok, Peter Kucej, Predajnianská, Báťková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Kuceková, Kocúr, Antalič.

UZNESENIE Č. 56/2013 ZO
DŇA 22. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Postup zhotoviteľa kanalizácie na kanalizačnom zberači D-3-2 od Š 7 po Š
14 v dĺžke cca 260 m s tým, že súčasná
dažďová kanalizácia bude v tomto úseku zachovaná. Kanalizačné potrubie dažďovej kanalizácie bude vymenené len v
tých úsekoch, kde by došlo ku križovaniu dažďovej a splaškovej kanalizácie, s
tým, že do 10. 5. 2013 Obec Vidiná zabezpečí verejné obstarávanie stavebných
prác a zároveň bude zabezpečené verejné obstarávanie na práce od šachty Š42
po šachtu Š50 v dĺžke 74,50 m.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Bútor, Černok, Peter Kucej, Ing. Predajnianská,
Báťková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL
SA - Kuceková, Kocúr.
K BODU: 4

RÔZNE
Starosta pripomenul, že na minulom
zastupiteľstve sa hovorilo o protipovodňovej aktivite a odpadovom hospodárstve, zatiaľ sa prihlásili dve firmy, ktoré
predložili cenové ponuky, jedna firma z
Košíc zabezpečí pre nás projektovú dokumentáciu na protipovodňové opatrenia v rozsahu zadania stavby, projektu
stavby, zabezpečenie súťažných podkladov, vyhodnotenie verejného obstarávania, komplexné služby externého
manažmentu, zabezpečenie spracovania žiadosti o dotáciu nenávratných finančných prostriedkov, ďalej informoval,
že celkové náklady na toto by mali byť
30 000 €, ak by sme boli úspešní, tak by
sme získali čiastku 10 000 €, s tým, že
celkovú konečnú sumu 3 000 € by mohla
obec splácať mesačnými splátkami, takúto ponuka nám dala firma Envirotrend.
Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo ak

bude projekt neúspešný.
Starosta - informoval, že o tom sa
nerozprávali.
p. Kolimárová- navrhla to tam doplniť
a ďalej sa zaujímala, či máme 3 cenové ponuky tu,
p. starosta -vysvetlil, že on túto vybral, zdala sa mu najvýhodnejšia, potom
donesie ponuky.
p. Černok opustil rokovanie.
UZNESENIE Č. 57/2013 ZO
DŇA 22. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Vypracovanie projektovej dokumentácie na protipovodňové opatrenia v intraviláne obce vrátane vypracovania
žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z dotačných zdrojov EU firmou
Envirotrend spol. s.r.o. Košice za podmienok uvedených v cenovej ponuke zo
dňa 15. 4. 2013.
UZNESENIE Č. 58/2013 ZO
DŇA 22. 4. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Vypracovanie projektovej dokumentácie na likvidáciu starých environmentálnych záťaží v intraviláne obce vrátane vypracovania žiadosti o nenávratné
finančné prostriedky z dotačných zdrojov EU firmou Envirotrend spol. s.r.o. Košice za podmienok uvedených v cenovej
ponuke zo dňa 15. 4. 2013.
K BODU 5:

ZÁVER
Starosta poďakoval prítomným za
účasť.
Overovatelia zápisnice: Drahomíra
Kuceková, Štefan Kocúr
JOZEF KUCEJ, STAROSTA OBCE

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo Vidinej 21. mája 2013
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
a určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti obecnej rady
a kontrola plnenia uznesení
4. VZN č. 2/2013 obce o nakladaní
s komunálnym odpadom
5. Plnenie rozpočtu Obce Vidiná
k 31. 3. 2013

6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu
Obce Vidiná na rok 2013
7. Závery hlavného kontrolóra
obce k prevedeným
kontrolám za rok 2012
8. Prenájom miestnosti Oskar Bakoš
9. Výstavba Šmeralovej ulice
10. Rôzne
11. Interpelácia
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie

14. Záver
K BODU 1:

OTVORENIE
UZNESENIE Č. 59/2013 ZO
DŇA 21. 5. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE

Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 2:

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
A URČENIE
OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
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UZNESENIE Č. 60/2013 ZO
DŇA 21. 5. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu v zložení: Kuceková, Báťková, Ondrášik
II. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Černoka a
Petra Kuceja
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 3:

SPRÁVA O ČINNOSTI OBECNEJ
RADY A KONTROLA
PLNENIA UZNESENÍ
UZNESENIE Č. 61/2013 ZO
DŇA 21. 5. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení.

stva
Zodpovedná: obec
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 63/2013 ZO
DŇA 21. 5. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Pripraviť v októbri zimnú údržbu - výberovým konaním.
Zodpovedná: obec
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 64/2013 ZO
DŇA 21. 5. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31. 3. 2013.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.

JÚL 2013
nov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 4 800,00 Eur na:
1) vyhotovenie projektovej dokumentácie - Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce Vidiná v sume 2 400,00 Eur
2) vyhotovenie projektovej dokumentácie - Likvidácia environmentálnych
záťaží v obci Vidiná v sume 2 400 Eur
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
1) z položky 01.1.1.6 637 004 02
na položku 06.2.0 637 004 01 sumu
600,00 Eur na sprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo na vyhotovenie PD
- Likvidácia starých environmentálnych
záťaží v obci Vidiná
2) z položky 01.1.1.6 637 004 02
na položku 06.2.0 637 004 02 sumu
600,00 Eur na sprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo na vyhotovenie PD
- Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce Vidiná
b) povolené prekročenie výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne:
viď nižšie uvedená tabuľka.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.

K BODU 4:

K BODU 6:

K BODU 7:

VZN Č. 2/2013 OBCE O NAKLADANÍ
S KOMUNÁLNYM ODPADOM

NÁVRH NA 3. ZMENE
ROZPOČTU OBCE VIDINÁ
NA ROK 2013

ZÁVERY HLAVNÉHO KONTROLÓRA
OBCE K PREVEDENÝM
KONTROLÁM ZA ROK 2012

UZNESENIE Č. 65/2013 ZO
DŇA 21. 5. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ

UZNESENIE Č. 66/2013 ZO
DŇA 21. 5. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ

Starosta informoval, že nasledujúci bod, v ktorom sa malo prejednávať
Všeobecne záväzné nariadenie musíme preložiť, vzhľadom na to, že nie sme
dvojtretinová väčšina.
K BODU 5:

PLNENIE ROZPOČTU
OBCE VIDINÁ K 31. 3. 2013
UZNESENIE Č. 62/2013 ZO
DŇA 21. 5. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Vypracovať Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce a vnútroorganizačnú smernicu obce Vidiná pre
podprahovú metódu verejného obstarávania.
Termín: do najbližšieho zastupiteľ-

I. BERIE NA VEDOMIE
a) Dôvodovú správu k Návrhu na 3.
zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok
2013
b) Pripomienky hlavného kontrolóra
Obce Vidiná k návrhu na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013.
II. SCHVAĽUJE
3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na
rok 2013 v zmysle Dôvodovej správy s
pripomienkami:
a) Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v
zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých záko-

I. BERIE NA VEDOMIE
Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku
a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Vidiná k 31.12.2012 a o vysporiadaní inventarizačných rozdielov.
II. SCHVAĽUJE
opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených pri inventarizácii majetku a
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
obce Vidiná k 31.12.2012 a na odstránenie príčin ich vzniku.
Termín: podľa tohto opatrenia
Zodpovedná: obec
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
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UZNESENIE Č. 67/2013 ZO
DŇA 21. 5. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
vyradenie majetku podľa:
1. Protokol o vyradení z používania
číslo 1/2012
2. Protokol o vyradení z používania
číslo 2/2012
3. Protokol o vyradení z používania
číslo 3/2012
4. Protokol o vyradení z používania
číslo 4/2012
5. Protokol o vyradení DrDHM z používania číslo 01/028
6. Protokol o vyradení Ostatného
DHM z používania číslo 01/029
II. UKLADÁ
Vyraďovacej komisii materiál uvedený v protokole vyradiť s určením spôsobu jeho likvidácie
Termín: do 30. 6. 2013
Zodpovedná: vyraďovacia komisia a
správca obecného majetku
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Peter Kucer, Kuceková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 68/2013 ZO
DŇA 21. 5. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Závery hlavného kontrolóra obce k
prevedeným kontrolám za rok 2012.
II. UKLADÁ
Vyžiadať od kompetentných zamestnancov (J. Šupicu, M. Predajnianskej)
písomné vyjadrenie k nedostatkom,
ktoré vytýčila kontrolórka obce vo svoje správe.
Termín: do najbližšieho zastupiteľstva
Zodpovedná: obec
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Peter Kucej, Kuceková, Ondrášik. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
Starosta následne konštatoval, že
pani Báťková opustila rokovanie a
obecné zastupiteľstvo bolo neuznášaniaschopné.
Overovatelia zápisnice: Milan Černok, Peter Kucej
JOZEF KUCEJ, STAROSTA OBCE

JÚL 2013
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo Vidinej 27. júna 2013
PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
a určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti obecnej rady
a kontrola plnenia uznesení
4. Výsledky hospodárenia
a Záverečný účet
Obce Vidiná za rok 2012
5. Návrh na 4. zmenu rozpočtu
Obce Vidiná na rok 2013
6. Rôzne
7. Interpelácia
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
K BODU 1:

RADY A KONTROLA
PLNENIA UZNESENÍ
UZNESENIE Č. 81/2013 ZO
DŇA 27. 6. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o činnosti obecnej rady a
kontrolu plnenia uznesení.
K BODU 4:

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
A ZÁVEREČNÝ ÚČET
OBCE VIDINÁ ZA ROK 2012
UZNESENIE Č. 82/2013 ZO
DŇA 27.06.2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ

OTVORENIE
UZNESENIE Č. 79/2013 ZO
DŇA 27. 6. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Kocúr, Ondrášik, Kuceková. PROTI 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 2:

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
A URČENIE
OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
UZNESENIE Č. 80/2013 ZO
DŇA 27. 6. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ

I. BERIE NA VEDOMIE
a) Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obec Vidiná za rok 2012
b) Správu nezávislého audítora
c) Stanovisko hlavného kontrolóra
d)Vyjadrenie Ekonomickej komisie
k Výsledkom hospodárenia a Záverečnému účtu Obce Vidiná za rok 2012
II. SCHVAĽUJE
a) Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2012
b) celoročné hospodárenia Obce Vidiná bez výhrad
c) tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu v sume 4 622,65 Eur
d) tvorbu mimorozpočtového fondu z prebytku rozpočtu v sume 41
603,88 Eur
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Kocúr, Ondrášik, Kuceková. PROTI 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 5:

I. SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu v zložení: Ondrášik, Černok, Kocúr.
II. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Kucekovú
a Báťkovú.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Kocúr, Ondrášik, Kuceková. PROTI 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 3:

SPRÁVA O ČINNOSTI OBECNEJ

NÁVRH NA 4. ZMENU ROZPOČTU
OBCE VIDINÁ NA ROK 2013
UZNESENIE Č. 83/2013 ZO
DŇA 27. 6. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva vypracovať „cenovú
mapu“ - výšky prenájmov nehnuteľností vo vlastníctve ako dodatok Zá-

sad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Kocúr, Ondrášik, Kuceková. PROTI 0. ZDRŽAL SA - 0
UZNESENIE Č. 84/2013 ZO
DŇA 27. 6. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Obci do najbližšieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva prehodnotiť
nájomné zmluvy uzatvorené s nájomníkmi v nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce a výsledok prehodnotenia vo
forme správy predložiť obecnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Kocúr, Ondrášik, Kuceková. PROTI 0. ZDRŽAL SA - 0.
UZNESENIE Č. 85/2013 ZO
DŇA 27. 6. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
a) Dôvodovú správu k Návrhu na 4.
zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok
2013
b) Pripomienky hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013
II. SCHVAĽUJE
a) 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná
na rok 2013 v zmysle Dôvodovej správy
b) Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v
zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov vo
výške 130 924,18 eur na:
1) Nákup prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a náradia - nákup počítačového vybavenia v
sume 2 713,66 eur.
2) Realizáciu nových stavieb - výstavbu Šmeralovej ulice v sume
60 000,00 eur.
3) Rekonštrukciu a modernizáciu rekonštrukciu Športovej ulice v sume
25 000,00 eur.
4) Realizáciu nových stavieb - výstavbu dažďovej kanalizácie v sume

39 000,00 eur.
5) Nákup prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a náradia - kosačka v sume 2 970,00 eur.
6) Nákup prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a náradia - EZS do Materskej školy v sume
1 240,52 eur.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Kocúr, Ondrášik, Kuceková. PROTI 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 6:

RÔZNE
UZNESENIE Č. 87/2013 ZO
DŇA 27. 6. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Postup obce pri riešení využitia predajne potravín a odporúča viesť ďalšie
rokovanie s Coop Jednotou Krupina.
UZNESENIE Č. 88/2013 ZO
DŇA 27. 6. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. UKLADÁ
Pripraviť návrh na aktualizáciu
PHSR Obce Vidiná.
Termín: do konca septembra 2013
Zodpovedná: obec
Hlasovanie: ZA - Báťková, Černok,
Kocúr, Ondrášik, Kuceková. PROTI 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU: 7

INTERPELÁCIA
K danému bodu nikto nemal dotazy.
K BODU: 8

DISKUSIA
K BODU: 9

ZÁVER
Starosta prítomným poďakoval za
účasť.
Overovatelia zápisnice: Drahomíra
Kuceková, Želmíra Báťková
JOZEF KUCEJ, STAROSTA OBCE
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Ako na dane vyrubované obcou
alebo ako sa vyhnúť vyrubeným pokutám
od správcu dane, ktorou je obec?
tie sa na stavbu nevydalo a ktoré sa prestali užívať.
Zákon č. 563/2009 Z. z.
daňový poriadok účinný od
1. 1. 2012 určuje povinnosť
správcovi dane, ktorým je
obec, uložiť pokutu daňovníkovi za porušenie povinností nepeňažnej povahy, ale aj
povinností peňažnej povahy uložených právnymi predpismi. Aby ste sa vyhli týmto
pokutám, prinášame stručný
prehľad zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie
verejného priestranstva a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v kocke:
n NEHNUTEĽNOSŤ – sú pozemky, stavby spojené
so zemou pevným základom, byty a nebytové priestory v bytovom dome.
n STAVBA JE – stavebná konštrukcia postavená
stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je
pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Dokončenú stavbu, ak táto vyžadovala stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
n PODLAŽIE STAVBY JE – podlažie vymedzujú dve najbližšie nad sebou horizontálne deliace
konštrukcie. Ide o časť vnútorného priestoru, ktorá je vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou.
Ak stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa
na účely zákona o miestnych daniach považuje časť
stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
Podlažím stavby sa rozumie aj ohraničenie poloodkrytého stavebného objektu, ktorého stavebná konštrukcia vytvára nosnú sústavu a zároveň ohraničuje
priestor napr. prístrešky.
n STAVBA, KTORÁ JE PREDMETOM DANE ZO
STAVIEB – daňou zo stavieb sa nezdaňujú všetky
stavby, ktoré sú stavbami podľa stavebného zákona.
Podľa zákona o miestnych daniach sa daňou zo stavieb zdaňujú len také stavby, ktoré majú jedno alebo
viac nadzemných alebo podzemných podlaží, ktoré sú
spojené so zemou pevným základom, ktoré sa skutočne užívajú napriek tomu, že kolaudačné rozhodnu-

n ZASTAVANOU PLOCHOU STAVBY – sa rozumie
pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej
časti jedno alebo viacpodlažnej stavby. Ak je pôdorys
najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby väčší ako zastavaná plocha stavby uvedená na liste vlastníctva v
katastri nehnuteľností, pre určenie základu dane zo
stavieb sa plocha stavby musí vymerať napr. vysunuté balkóny či terasy.
n STAVEBNÝ POZEMOK – pre určenie stavebného pozemku je určujúce právoplatné stavebné povolenie. Po vydaní stavebného povolenia celkovú výmeru
stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné
čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení
a to až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na stavbu. Rozčlenenie pôvodnej parcely uvedenej v právoplatnom stavebnom povolení geometrickým plánom na iné druhy pozemkov o menšej
výmere, nie je relevantné na účely zdaňovania pozemku ako stavebného.
n DAŇOVNÍKOM JE – daňovníkom dane z pozemkov je tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako
vlastník pozemku zapísaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.
n NÁJOMCA JE – daňovníkom vtedy, ak vlastník
pozemku na základe nájomnej zmluvy pozemok dlhodobo prenájme, fyzická alebo právnická osoba je daňovníkom dane z pozemkov vtedy, ak je ako nájomca
zapísaná na liste vlastníctva v katast. nehnuteľností a
nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov. Nájomné práva k pozemkom trvajúce najmenej
päť rokov sú predmetom evidencie katastra. Ak nájomný vzťah k pozemku je kratší ako päť rokov, nájomné práva k pozemku sa do katastra nezapisujú,
vtedy je daňovník vlastník pozemkov a prípadné dohody uzavreté medzi vlastníkom a nájomcom nie sú pre
daňové konanie právne účinné. Ak vlastníkovi pozemkov vyčlenia z pôdneho fondu náhradné pozemky daňovníkom je tá fyzická alebo právnická osoba, ktorej
boli náhradné pozemky pridelené na obhospodarovanie. Ak osoba, ktorej boli náhradné pozemky dočasne
pridelená ich ďalej prenájme inej osobe, daňovníkom
dane z pozemkov je nájomca.
n OSLOBODENIE OD DANE Z NEHNUTEĽNOSTI – podľa zákona o miestnych daniach správca dane
môže určiť podmienky oslobodenia vo VZN obce len
k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Oslobodenie od dane z nehnuteľností je určené obligátor-

ne zákonom a fakultatívne, ktoré môže správca dane
poskytnúť. Na oslobodenie nemá daňovník právny nárok. Ak však poskytnutie daňových zvýhodnení nie je
obsahom VZN obce, znamená to, že správca dane sa
rozhodol neposkytovať oslobodenie na vybrané druhy
nehnuteľnosti. Voči jeho postupu sa daňovník nemôže odvolávať, ani následne správcu dane žiadať o ich
poskytnutie.
n VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI – daňová povinnosť dane z nehnuteľností vzniká 1. januára toho zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po
zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom takej
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo,
správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
n VYDRAŽENÁ NEHNUTEĽNOSŤ – Osobe, ktorá
v priebehu roka nadobudne nehnuteľnosť vydražením,
daňová povinnosť vznikne prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľností alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku
vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
n POVINNOSŤ OZNÁMIŤ ZMENU VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV – zmenu vlastníckych vzťahov k
nehnuteľnostiam napr. predajom, je povinná správcovi
dane oznámiť osoba, ktorá sa stala novým vlastníkom,
ale aj tá osoba, ktorá už nie je vlastníkom nehnuteľností, a to podaním čiastkového priznania. Na vyrubenie dane nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia a na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.
n PODÁVANIE PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI – novelou zákona sa zaviedlo spoločné priznanie k miestnym daniam a zrušila sa pre daňovníkov
povinnosť vypočítavať sumu dane v priznaní. Preto
nejde o daňové priznanie ale len priznanie, nakoľko
daňovník nevypočítava daň ale len priznáva predmet
dane. Spoločné priznanie je podľa zákona o miestnych
daniach povinný podať každý komu táto povinnosť vyplýva zo zákona alebo ten, koho na to správca dane
vyzve z dôvodov určených správcom dane.
n VÝZVA – správca dane vyzve daňovníka na
podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, ak tak da-
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ňovník neurobil v zákonom stanovenej lehote do 31.
januára. Vo výzve správca dane poučí daňovníka o následkoch nepodania priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľnosti. Ak daňovník nepodá
priznanie ani na výzvu správcu dane, správca dane je
oprávnený určiť daň podľa pomôcok, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si zaobstará bez súčinnosti s daňovníkom.
n PODÁVANIE ČIASTKOVÉHO PRIZNANIA K DANI
Z NEHNUTEĽNOSTI – čiastkové priznanie je priznanie
k už podanému riadnemu priznaniu. Čiastkové priznanie podáva daňovník len na zmeny oproti dovtedy podanému daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti, k
dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje. Ak daňovník podal priznanie a oproti podanému daňovému priznaniu nastanú
také zmeny, ktoré ovplyvnia daňovú povinnosť daňovníka tým, že sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti,
alebo sa zmení druh alebo výmera pozemku, účel využitia stavby, prípadne daňovníkovi zanikne vlastníctvo,
je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, keď mu vznikla povinnosť podať daňové
priznanie. V čiastkovom priznaní daňovník uvádza len
zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.
n DOKAZOVANIE A OVEROVANIE PODKLADOV
– správca dane je oprávnený zhromažďovať informácie o daňovníkoch, vyhľadávať neprihlásené daňové
subjekty, overiť úplnosť a správnosť evidencie a zistiť
ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre správne vyrubenie
dane a daňového nedoplatku. Pri dokazovaní potrebných skutočností vystupuje správca dane ako hodnotiteľ dôkazných prostriedkov a dôkazov, avšak dôkazné
bremeno má zásadne daňovník. Daňovník preukazuje všetky skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v daňovom priznaní, ako aj tie skutočnosti, k preukázaniu
ktorých bol správcom dane v priebehu daňového konania vyzvaný.
n VÝZVA NA ODSTRÁNENIE POCHYBNOSTÍ –
Ak po predložení priznania vzniknú správcovi dane
pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti daňového priznania alebo o pravdivosti údajov uvedených v priznaní, oznámi správca dane tieto pochybnosti daňovníkovi. Súčasne ho vyzve, aby sa k
pochybnostiam správcu dane vyjadril, neúplné údaje doplnil, nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť
údajov riadne správcovi dane preukázal. Správca dane
vo výzve určí daňovníkovi lehotu na vyjadrenie, ktorá
nesmie byť kratšia ako 15 dní, pričom daňovníka poučí o následkoch, ak neodstráni pochybnosti správcu
dane alebo nedodrží lehotu určenú správcom dane na
odstránenie nedostatkov.
n POVINNOSŤ PRIJAŤ KAŽDÚ PLATBU – správca
miestnych daní je povinný prijať a vo svojej evidencii
zaevidovať každú platbu na daň, i keď nie je vykonaná daňovníkom a bude s ňou zaobchádzať rovnakým
spôsobom, ako by ju zaplatil daňový subjekt. Vrátenie
platby správcom dane tomu, kto ju za daňovníka zaplatil, nie je prípustné.

n VYRUBENIE DANE ROZHODNUTÍM – v daňovom konaní, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňovníkov môže správca dane ukladať
povinnosti alebo priznávať práva iba rozhodnutím.
Rozhodnutie je pre daňovníka platné len vtedy, ak je
riadnym spôsobom doručené alebo oznámené. Pri vydávaní rozhodnutia sa musí vychádzať zo stavu vecí
zisteného v daňovom konaní. Daňovník sa môže proti rozhodnutiu správcu dane, odvolať do 15 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia. Právo na vyrubenie dane z
nehnuteľnosti, dane za psa zaniká po uplynutí piatich
rokov od konca roka, v ktorom sa mali vyrubiť daň z
nehnuteľností, daň za psa. Daň je splatná iba vtedy, ak
je správcom dane vyrubená a rozhodnutie je doručené
spôsobom upraveným v daňovom poriadku.
n ODKLAD PLATENIA DANE – na žiadosť daňovníka, napríklad z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, môže správca dane povoliť odklad platenia
dane. Obec môže povoliť odklad platenia dane, ak dlžná suma bude zabezpečená záložným právom podľa
daňového poriadku. Počas odkladu platenia dane daňovník zaplatí úrok z odloženej sumy.
n DAŇOVÝ NEDOPLATOK – suma dane, ktorá nebola zaplatená v lehote alebo vo výške podľa zákona o
miestnych daniach je daňovým nedoplatkom a daňovník sa u príslušného správcu dane stáva daňovým dlžníkom. Daňovým nedoplatkom sa stáva aj včas nezaplatený poplatok za komunálne odpady.
n ÚROK Z OMEŠKANIA – nedodržanie daňovej
disciplíny sa sankcionuje. Ak daňovník nezaplatí daň
alebo splátku dane ani v posledný deň jej splatnosti,
je v omeškaní a správca dane je povinný vyrubiť úrok
z omeškania podľa daňového poriadku. Povinnosť zaplatenia úroku z omeškania je konštruovaná ako vznik
novej povinnosti z dôvodu nesplnenia pôvodnej daňovej povinnosti, ktorá sa mala zaplatiť včas a v plnej
výške. Správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania za každý deň omeškania dlžnej sumy. Úrok z
omeškania sa nevyrubí, ak v jednotlivom prípade nepresiahne 3 eurá.
n VYMÁHANIE DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV – daňové nedoplatky správca dane vymáha daňovým exekučným konaním. V rámci daňového exekučného konania správca dane z úradnej moci vymáha nielen
daňové nedoplatky, ale aj peňažné plnenia uložené
rozhodnutím napr. pokuta za oneskorené podanie priznania alebo čiastkového priznania, exekučné náklady
a hotové výdavky.
n SANKCIE ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ –
správneho deliktu sa dopustí ten, kto nepodá daňové
priznanie v ustanovenej lehote (do 31. januára) – pokuta najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako
5 eur, najviac však do 3000 eur. Ďalej ten kto nepodá
daňové priznanie v lehote určenej správcom dane vo
výzve – pokuta najviac do výšky vyrubenej dane, nie
menej ako 10 eur, najviac však do 6000 eur. Správneho deliktu sa dopustí aj ten, kto nesplní oznamova-

l

11

ciu povinnosť v ustanovenej lehote (pri dani za psa 30
dňová lehota pri vzniku aj zániku dane za psa) – pokuta najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku,
nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Ďalej
ten, kto zapríčiní svojím konaním určenie dane podľa pomôcok alebo nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy – pokuta najviac do výšky vyrubenej
dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však
do 1500 eur.
Zodpovednosti za porušenie povinnosti, ktoré sú
správnym deliktom sa fyzická osoba, ktorá nemá
oprávnenie na podnikanie, zbaví, ak preukáže, že zo
závažných zdravotných dôvodov alebo v dôsledku
iných okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním, nemohla splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom.
n DAŇ ZA PSA – Obec získava prehľad o psoch
najmä z evidencie, ktorú vedie podľa zákona č.
282/2002, podľa ktorého má vlastník alebo držiteľ
psa povinnosť prihlásiť psa, ktorý sa v Slovenskej republike zdržuje nepretržite viac ako 90 dní, do evidencie, a to v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom sa pes stal predmetom dane, teda dovŕšil 6
mesiacov. Daňovníkovi zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom psa prestal chovať
(zmena vlastníka, strata psa, úhyn psa a pod.). Novelou zákona o miestnych daniach sa zrušila oznamovacia povinnosť daňovníka k dani za psa a zaviedla sa
povinnosť daňovníka podať priznanie k dani za psa,
ak nadobudol psa alebo čiastkové priznanie, ak už mal
psa a ďalší mu pribudol alebo prestal byť vlastníkom
alebo držiteľom psa. Lehota na podanie priznania je
do 31. januára zdaňovacieho obdobia a pri čiastkovom
priznaní je do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej
povinnosti.
n DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – zákon vymedzuje na účely tohto zákona verejné priestranstvá ako verejnosti prístupné pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce. Môžu to byť cesta,
chodník, miestna komunikácia, námestie, trhovisko,
parky a pod. Zákon vymedzuje, čo sa rozumie osobitným užívaním verejného priestranstva ako napríklad umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
predajného zariadenia, zariadenie staveniska, umiestnenie skládky dreva a pod., trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska (napr. vyhradenie verejného priestranstva – verejnej komunikácie obcou pre
určité vozidlo na súvislé státie alebo dlhodobé státie
vozidla na tom istom mieste verejného priestranstva)
a pod. Obec má možnosť tento rad užívania verejného priestranstva ďalej rozšíriť aj o iné spôsoby osobitného užívania. Daňovník je povinný oznámiť predpokladaný deň vzniku osobitného užívania verejného
priestranstva. Ak daňovník prestane osobitne užívať
verejné priestranstvo v období, za ktoré daň zaplatil.
Túto skutočnosť však 30 dňovej lehote odo dňa ukončenia užívania verejného priestranstva inak nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká.
JANA KORISTEKOVÁ, OBEC VIDINÁ
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo Vidinej 19. marca 2013
PROGRAM:

1.) Otvorenie
2.) Voľba návrhovej komisie
a určenie overovateľov zápisnice
3.) Správa o výsledku nových volieb
do orgánov samosprávy v obci
Vidiná a odovzdanie osvedčenia
o zvolení starostovi obce
4.) Zloženie sľubu starostu obce
Vidiná, prevzatie insígnií
a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia
5.) Vystúpenie starostu obce k
úlohám v nasledujúcom období
6.) Určenie platu starostu
7.) Návrh na uznesenie
8.) Záver
K BODU 1:

OTVORENIE
UZNESENIE Č. 27/2013 ZO
DŇA 19. 3. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Jozef Kucej, Peter Kucej, Predajnianská, Kuceková, Kocúr, Báťková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.
K BODU 2:

VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
A URČENIE
OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
UZNESENIE Č. 28/2013 ZO
DŇA 19. 3. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu v zložení: Kuceková, Báťková, Kocúr.
II. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Antalič a
Černok.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Jozef Kucej, Peter Kucej, Predajnian-

ská. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - Kuceková, Kocúr, Báťková.
K BODU 3:

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH NOVÝCH
VOLIEB DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY V OBCI VIDINÁ
A ODOVZDANIE OSVEDČENIA
O ZVOLENÍ STAROSTU OBCE
p. Predajnianská odovzdala slovo
predsedníčke miestnej volebnej komisii Ing. Rubintovej
p. Rubintová konštatovala, že voľby
prebehli v poriadku a bol úspešne zvolený nový starosta. V obci bol vytvorený jeden volebný obvod, jeden volebný okrsok s 1559 oprávnený voličmi,
ktorí boli zapísaní do zoznamu voličov,
z toho 804 využilo svoje právo voliť,
to znamená, že v nových voľbách starostu obce bola 51,57 % účasť. V roku
2006 bola volebná účasť 62,25 % a v
roku 2010 bola účasť 64,46 %. Ďalej informovala, že z 804 obálok, ktoré boli vydané voličom, bolo odovzdaných 804 obálok, jedna obálka bola
prázdna. Z 803 odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce
miestna volebná komisia uznala za
platné 794, to znamená, že 9 hlasovacích lístkov bolo vylúčených z dôvodu, že volič na hlasovacom lístku
neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, resp. zakrúžkoval viacerých kandidátov. Vo voľbách bol za
starostu obce zvolený Jozef Kucej,
kandidát SMER - sociálna demokracia
s počtom platných hlasov 238, ďalej
nasledovali Ján Skýpala 166 platných
hlasov, Peter Haško s počtom hlasov
141, Anna Kropáčová s počtom hlasov 111, Drahomíra Kuceková s počtom hlasov 71, Ján Ambroš s počtom
hlasov 36 a Soňa Šándorová s počtom
hlasov 31. Z celkového počtu 8 členov komisie bolo prítomných 8 členov,
ďalej bol prítomný zapisovateľ, všetci členovia miestnej volebnej komisie
súhlasili s obsahom zápisnice a svojím vlastnoručným podpisom potvrdili
správnosť údajov. V zmysle § 45 bezodkladne uverejnila miestna volebná

komisia výsledky na webovej stránke,
najbližší pracovný deň boli výsledky
prostredníctvom miestneho rozhlasu
vyhlásené, ďalej výsledky budú publikované aj vo Vidinských novinách.
Ďalej sa Ivana Rubintová poďakovala Martine Predajnianskej za prípravu
volieb, zapisovateľovi a členom poďakovala za spoluprácu.
UZNESENIE Č. 29/2013 ZO
DŇA 19. 3. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch nových volieb
do orgánov samosprávy obce.
K BODU 4:

ZLOŽENIE SĽUBU STAROSTU
OBCE VIDINÁ, PREVZATIE
INSÍGNIÍ A PREVZATIE VEDENIA
USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA
UZNESENIE Č. 30/2013 ZO
DŇA 19. 3. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. KONŠTATUJE
Novozvolený starosta obce Jozef
Kucej zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
II. BERIE NA VEDOMIE
Vzdanie sa poslaneckého mandátu z dôvodu zvolenia do funkcie starostu obce

K BODU 6:

VYSTÚPENIE STAROSTU OBCE
K ÚLOHÁM
V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ
UZNESENIE Č. 32/2013 ZO
DŇA 19. 3. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. BERIE NA VEDOMIE
Vystúpenie starostu obce k úlohám
v nasledujúcom období.
K BODU 7:

URČENIE PLATU STAROSTU
UZNESENIE Č. 33/2013 ZO
DŇA 19. 3. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. KONŠTATUJE
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v
roku 2012 bola v sume 805,00 €.
II. URČUJE
Mesačný plat starostu obce podľa
§ 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení zákona č. 154/2011 Z.
z. v sume 1 594,00 € s účinnosťou od
19. 3. 2013.
Hlasovanie: ZA - Antalič, Černok,
Jozef Kucej, Peter Kucej, Predajnianská, Kuceková, Kocúr, Báťková. PROTI - 0. ZDRŽAL SA - 0.

K BODU 5:
K BODU 8:

ZLOŽENIE SĽUBU NÁHRADNÍKA
- POSLANCA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA VO VIDINEJ
UZNESENIE Č. 31/2013 ZO
DŇA 19. 3. 2013, OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO VO VIDINEJ
I. KONŠTATUJE
Zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Dušan Ondrášik zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

NÁVRH NA UZNESENIE
Drahomíra Kuceková predstavila
prijaté uznesenia.
K BODU 9:

ZÁVER
Starosta poďakoval prítomným za
účasť.
Overovatelia zápisnice: František
Antalič, Milan Černok.
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Obec Vidiná informuje

VIDINSKÉ NOVINY

Rok nám prešiel ako voda,
Pri guľáši sme tu znova.
Mäsko nech sa v kotloch varí,
A kuchárom sa z hlavy parí.
Ruky, nože, varešky svoju rolu hrajú,
Nepriateľa zľava, sprava majú.
Každé družstvo svoju tajnosť má,
Inému ju nepredá.
Všetkým prajem veľa zdaru,
Nie sme tu len pre parádu.
Ochutnáme, zhodnotíme,
Poroty sa opýtame, kto je kuchár jednička,
Komu vonia paprička.
Nech každý kotlík spieva vôňami
A ingrediencie v kotlíku
Hrajú dobrú muziku.
Ôsmeho mája sa vo Vidinej konal už II. ročník
súťaže vo varení kotlíkového guľášu, ktorý organizátori nazvali VIDINSKÝ KOTLÍK. Do súťaže sa
prihlásilo 12 družstiev s vtipnými názvami. Varili: Fešáci, Plecháč tím, Guľko a jeho sršne, Veselý
Hašuľko, Kamoši z Maďarska, Komasta, Brechajú-

GUĽÁŠOVÁ
ce škorce, Škorčatá, Maťko-Kubko-Dunčo, Gazda
a jeho ženy, Kosa.
Otvorenie sa uskutočnilo o deviatej hodine a zároveň družstvá začali aj s varením. Už pri otvorení
podujatia boli súťažiaci oboznámení s podmienkami II. ročníka Vidinského kotlíka. Každý tím dostal
3 kg mäsa, ostatné ingrediencie a potreby pre varenie si zabezpečili kuchári samostatne.
Vôňa, ktorá sa šírila nielen pred kultúrnym domom z kotlíkov, prilákala na súťaž mnohých obyvateľov našej obce. Slinky sa pri tejto omamnej
vôni isto zbiehali každému, kto i len prechádzal po
chodníku vedľa kultúrneho domu.
Odovzdané vzorky hodnotila päťčlenná porota, ktorá nemala ľahkú úlohu vybrať ten najchutnejší guľáš. Predseda poroty Boris Bednár nakoniec odovzdal organizátorom výsledky, ktoré isto
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prekvapili všetkých súťažiacich. Na I. mieste sa
umiestnilo jediné ženské družstvo: Spievajúce varešky. Na druhom mieste skončili Škorčatá a III.
miesto patrilo družstvu Veselý Hašulko.
Všetci víťazi boli odmenení vecnými cenami.
Cenami boli odmenené družstvá za originalitu:
Brešúce Škorce a za sympatiu: Kamoši z Maďarska. V rámci podujatia sa uskutočnil kultúrny
program, na ktorom vystúpili folklórne súbory z Vidinej: FS Škorec, FS Lieskovec a ŽSS Vidovenky. Všetkým zábavychtivým účastníkom zahrali aj heligonkári i osemdesiatročný P. Olšiak, M.
Šulek, J. Fízeľ, Ľ. Mišík. Najmladšími účastníkmi
v programe boli spevácke talenty našej obce:
bratia Maťko a Kubko Janštovci. Na záver zatancoval Folklórny súbor Ipeľ z Lučenca.
Chcem sa touto cestou poďakovať aj sponzorom, ktorí prispeli na toto podujatie: E. Michalík, K. Ambróšová, J. Šupinová, M. Kucek,
Reštaurácia Furman, K. Báťka. Poďakovanie patrí
aj rodine Mackovej a Očkayovej.
Skončil sa II. ročník, tešme sa na III. ročník a v
dobrej nálade prežime zas jeden pekný deň.
Z. BÁŤKOVÁ

MAMA - ŠTYRI PÍSMENÁ, KTORÉ PRE MNOHÝCH ĽUDÍ ZNAMENÁ VEĽA
Na Slovensku sa Deň matiek oslavuje od roku
1989. Na tento vzácny deň nezabúdame ani my
vo Vidinej. Každoročne si pripomíname tú, ktorá
darovala to najvzácnejšie - ľudský život.
V predvečer Dňa matiek obec Vidiná a Kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve pripravila pre naše matky slávnostný večer v kultúrnom
dome.

Úvod patril starostovi Jozefovi Kucejovi, ktorý sa matkám prihovoril, vyzdvihol úlohy matky v
rodine, veď každé dieťa má svoju mamu a každá
mama má tú svoju. Každý z nás pocítil aj láskavú
ruku, láskavé slovo, starostlivosť a dobrotu, ktorá je pri výchove detí potrebná.
Tento slávnostný večer všetkým prítomným
spríjemnilo divadelné vystúpenie ochotníkov z

Tomášoviec - HAVKÁČ. Predviedli divadelnú hru
Kamenný chodníček. Ochotníci boli výborní, za
čo boli odmenení dlhým potleskom. Jediným negatívom tohto večera bola len nízka účasť našich spoluobčanov. Každá žena - matka dostala
pri vstupe do kultúrneho domu kvietok. Vstup na
podujatie bol zdarma.
ŽELMÍRA BÁŤKOVÁ
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TECHNICKÉ PODMIENKY PRE PRIPOJENIE
NEHNUTEĽNOSTI NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU
Prípojka je samostatná stavba. K stavbe prípojky
je stavebník povinný zaistiť si v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) rozhodnutie
o umiestnení stavby a postupovať v súlade s týmto zákonom a pri príprave a realizácii stavby sa
riadiť týmito technickými požiadavkami.
Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa
odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová
voda z objektu alebo nehnuteľností, ktorá je pripojená
na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou
stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:
a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie,
b) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu
prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je
zaústená
c) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky
na vlastné náklady
§ 23 Zákona o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách:
Bod 5 - Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať
iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom
zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, ak sa ich producent nedohodne s prevádzkovateľom inak.
§ 36 Zákona o vodách:
(1) Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách, sa musia odvádzať a prejsť primeraným
čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie vyžaduje neprimerane vysoké
náklady alebo jej vybudovaním sa nedosiahne výrazné zlepšenie životného prostredia, možno použiť iné
vhodné spôsoby odvádzania komunálnych odpado-

V poslednom období dochádza v
našej obci k čoraz častejšiemu poškodzovaniu obecného majetku ako
napr. autobusové zastávky, dopravné značky, lavičky a najnovšie už aj
zariadenia Domu smútku. Musím
žiaľ konštatovať, že k takýmto činom sa uchyľujú niektorí naši mladí ľudia, študenti, ktorí často pod
vplyvom alkoholu ničia všetko, čo
im príde do cesty. Ako príklad uvediem situáciu z 23. júna toho roku,
keď skupinka mladých, zrejme pod
vplyvom alkoholu nielen že znečistila schody do Domu smútku, ale
vytrhala a porozbíjala svetlá na tejto budove.
Pýtam sa, či to bol úmysel, hrdinstvo alebo mladícka nerozvážnosť
pošpiniť miesta, kde odpočívajú ich

vých vôd, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany vôd ako pri odvádzaní týchto vôd verejnou kanalizáciou. Aglomeráciou je územne ohraničená oblasť, v
ktorej je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne odpadové vody stokovou sieťou.
Technické podmienky pre pripojenie
kanalizačnej prípojky:
1) Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa
môže pripojiť len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s prevádzkovateľom.
2) Prevádzkovateľ uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom, týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a kapacita to umožňuje.
3) Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu a splniť technické
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o
pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci,
na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza.
4) Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na verejnú kanalizáciu jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v
odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac stavieb alebo viac pozemkov alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu stavbu alebo pozemok.
5) Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie rozhoduje o
technickom riešení, umiestnení a parametroch prípojky, o mieste a spôsobe jej a o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na kanalizačnej
prípojke a o umiestnení kanalizačnej šachty.
Technické požiadavky na materiál
kanalizačných prípojok:
Kanalizačné prípojky môžu byť navrhnuté z nasledovných materiálov:
a) Pre plastové potrubia PVC-U kanalizačných prípojok sa môžu použiť len potrubie s kruhovou tuhosťou

minimálne SN8 podľa STN EN ISO 9969, s neštruktúrovanou stenou, plno stenné, hladké, podľa STN
EN1401, maxima hodnota SDR = 34
b) V prípade hrdlového spoja sa uprednostňuje potrubie s predĺženým hrdlom
c) Pre plastové potrubia z PP sa môžu použiť potrubie podľa STN EN 1852 s kruhovou tuhosťou minimálne SN8 podľa STN EN ISO 9969, s neštruktúrovanou
stenou, plno stenné, hladké, bez penového jadra, maximálna hodnota SDR = 34
d) Pre budovanie kanalizačných prípojok sa používa
materiál potrubia PE len v prípade ak je aj hlavná uličná stoka z tohto materiálu.
Zriadenie kanalizačnej prípojky
prevádzkovateľom:
1) Uzatvorenie zmluvy o dielo s StVPS a.s.
2) Kontrola splnenia technických podmienok pre kanalizačnú prípojku – žiadateľ si môže výkopové práce
na vybudovanie kanalizačnej šachty zabezpečiť sám
alebo realizáciu týchto prác objednať aj u prevádzkovateľa kanalizácie v rámci zmluvy o dielo - odporúčané.
3) Ak si výkopové práce a vybudovanie kanalizačnej šachty zabezpečí sám žiadateľ, oznámi splnenie
prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Po odsúhlasení zrealizuje prípojku podľa schválenej PD a vykoná napojenie prípojky na verejnú kanalizáciu.
Kontakt na prevádzkovateľa kanalizácie:
Zákaznícke centru Lučenec:
Adresa: Komenského 4, 984 53 Lučenec
Otváracie hodiny:
Pondelok: 7.30 – 17.00
Streda: 7.30 – 17.00
Piatok: 7.30 – 13.00
Utorok a štvrtok po predchádzajúcej dohode.
Telefón: 0850 111 234
Internet: http://www.stvps.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=32
Priamy kontakt na prevádzkovateľa:
048/43 275 81 alebo 0905 408 502

Vážení občania,
vážení rodičia!
starí rodičia, či blízki rodinní príslušníci?
Všetci chceme žiť v peknom prostredí. Všetci chceme, aby bola
naša obec krajšia, aby sa každý
jej návštevník cítil dobre. Môžeme
to docieliť len vtedy, keď každý z
nás, bez rozdielu veku, či postavenia bude si vážiť a ochraňovať to,
na čo všetci prispievame - náš spoločný majetok.
Obraciam sa so žiadosťou na
všetkých tých, ktorí nachádzajú
svoje potešenie v rozbíjaní, poško-

dzovaní nášho majetku, aby si uvedomili, že ich anonymita sa raz pominie, že za svoje činy budú musieť
niesť aj zodpovednosť. Dopúšťajú
sa svojim konaním poškodzovania
cudzieho majetku a to môže byť už
trestný čin.
Je pred nami ešte mesiac školských prázdnin. Milá mládež, využite tento čas zmysluplne. Nedopusťte, aby niektorí vaši rovesníci
kazili vaše dobré meno. Nedopusťte, aby ničili, rozbíjali a kazili to, na
čo musíme všetci prispievať - spo-

MIKULÁŠ ČELKO

ločný obecný majetok.
Prajem vám príjemné prežitie
letných prázdnin, dobrú náladu a
pohodu. Verím, že spoločne sa nám
podarí tieto negatívne javy eliminovať.
JOZEF KUCEJ, STAROSTA OBCE
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Vidinčan na aute verejnej bezpečnosti

Kto pracuje, nemá šancu vhodiť
odpad do kontajnera!
Zámer to bol určite dobrý, no úžitok z akcie mali opäť len vyvolení.
Obec prostredníctvom obecného rozhlasu zorganizovala zber zbytočného odpadu, keď v rôznych lokalitách
dala v ranných hodinách pristaviť veľkoobjemové kontajnery. Po zbytočnom
odpade sa len tak vo vidinských rodi-

nách zaprášilo. Napríklad kontajner
na Zvolenskej ceste (viď foto) bol už o
10.00 hodine zaplnený. A tak sa pýtame, možno aj za iných obyvateľov Vidinej, kedy sme mali náš odpad vhodiť
do kontajnera, keď sme od raňajších
hodín v práci?
TEXT A FOTO: - JŠ -

Marek Danko v jednej kapele
s Mirom Jarošom

Haličská Motorkáreň sa konala už
po ôsmykrát. Bolo to jediné európske
stretnutie motoriek bez rozdielu veku,
objemu, značky a veľkosti motorky.
Program bol opäť bohatý so súťažami, prekvapením a samozrejme cenou
v tombole. Podujatie v Lučenci bolo
spojené s prehliadkou motoriek, predvádzaním kaskadérskych ukážok a vystúpením hudobnej skupiny Legenda
rock z Lučenca - HALIČSKÁ MOTORKÁREŇ. Motoristický zraz sa uskutočnil v sobotu 25. mája 2013 na Námestí
republiky v Lučenci. Zaujímavosťou na

tomto podujatí, ktoré prilákalo množstvo divákov, bol príjazd bývalého služobného auta verejnej bezpečnosti,
ešte z čias socializmu, ktoré riadil Róbert Václavík z Vidinej a bol oblečený
ako inak, v policajnej rovnošate.
„Iní prišli na Námestie republiky na motorkách a my s kamarátom
sme prišli na LADE verejnej bezpečnosti. Divákom sa to páčilo, hlavne,
keď sme mali zapnutý maják. Takéto podujatia treba organizovať častejšie,“ povedal Róbert Václavík.
TEXT A FOTO: - JŠ -

Vo Švajčiarsku obsadil druhé miesto

Miro Jaroš natočil niekoľko demonahrávok s východným feelingom, projekt ale nedokončili, keďže v roku 2004
opustil Izrael kvôli súťaží Slovensko
hľadá Superstar. V súťaži skončil šiesty.
Finalisti súťaže nahrali úspešný singel
Kým vieš snívať. V roku 2005 mu vyšiel
debutový album Exoterika, ktorý získal platinovú platňu za predaj viac ako
10.000 hudobných nosičov. Nasledujúce albumy Tlaková níž (2008) a Tráva
musí rásť (2010) obsahujú single, ktoré
sa zaradili medzi najhranejšie slovenské piesne. Spevák Miro Jaroš nikdy
nepatril k ľuďom s nízkym sebavedomím. Už počas účinkovania v speváckej
súťaži sa nikdy netajil vysokými ambíciami, ktoré ho neopustili ani po rokoch
v šoubiznise. Najnovšie si trúfol na pomerne vysokú métu - Slávika v kategó-

rii hit roka. A práve tento spevák sa len
nedávno objavil so svojou kapelou na
nultom ročníku festivalu LAKE FEST
Ružiná 2013, ktorý sa uskutočnil v areáli rekreačného zariadenia na divínskej
strane. Prekvapením však bolo, že jedným z členov jeho kapely počas živého
vystúpenia bol mladý 17-ročný Marek
Danko z Vidinej, ktorý ho doprevádzal
na klavíri.
„Miro Jaroš si ma všimol na školskej akcii, ktorú organizovala Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci pod názvom PaSA má talent.
Ponúkol mi spoluprácu, chodieval
som často na skúšky do Bratislavy.
Som rád, že som mohol vystúpiť pred
domácim publikom na festivale v Divíne,“ povedal pre Vidinské noviny mladý talent Marek Danko.
- JŠ -

LUGÁNO (Švajčiarsko) - Tak tomu sa
povie pohoda. Na medzinárodnom turnaji juniorov do 14 a 18 rokov, ktorý sa
konal v dňoch 13. - 16. júna 2013 obsadili členovia Zväzového centra prípravy talentovanej mládeže v boccii, športe raffa dve druhé miesta (Tomáš Štolc,
Mário Šnúrik) a jedno tretie miesto (Patrik Pavčo).
Vo finále hráčov do 18 rokov nastúpili proti sebe dvaja neporazení hráči. Aj toto finále malo slovenskú účasť
vďaka Máriovi Šnúrikovi (foto vpravo).

Švajčiarsky hráč mal viac z hry, poznal syntetickú dráhu a to rozhodlo,
keď v hodinovom zápase porazil Mária Šnúrika 12:6. Ale mladí Slováci, ktorí sú z lučenských klubov a naposledy
sa umiestnili na majstrovstvách Európy družstiev v San Maríne na 6. mieste,
nesklamali. Opäť podali spoločne s Patrikom Pavčom (v kategórii juniorov do
18 rokov obsadil krásne 3. miesto) vo
Švajčiarskom Lugáne veľmi dobré výkony, za ktoré sa slovenská boccia nemusí hanbiť!
- JŠ -

O lučenských mladíkoch písali dokonca aj vo švajčiarskych novinách.
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Štvrtý ročník

RALLY ŠPRINT

V našej obci od roku 2010 pôsobí OZ ŠPORTFAN, ktoré združuje a motivuje nadšencov športu a motoršportu, aby sa aktívne
mohli venovať týmto záľubám,
tak aby mohli fungovať v dobrom vzťahu s prírodou. Aktivity
Asociácie sú síce so zameraním
na motoristický šport, no venujeme sa aj ostatným športom,
preto lebo každý úspešný pretekár v motoristických disciplínach
vie, že doplnkové športy sú nevyhnutnou súčasťou úspechu. Uvažujú teda aj o organizácii súťaží,
pretekov, ako je cyklistika, beh,
či plávanie. ŠPORTFAN zapája
športovú a motoristickú verejnosť
aj do aktivít ako je napríklad turistika, aby získala kladný vzťah
k našej prírode. Aj poslednú aprílovú nedeľu OZ Športfan pod vedením Pavla Garaja zorganizovalo
štvrtý ročník Rally šprintu v areáli lovinobanskej Magnezitky. Na
štart sa postavilo dvadsať pretekárov, medzi nimi nechýbali ani
zástupkyne nežného pohlavia.
Pretekári svoje zručnosti predviedli v piatich meraných jazdách
a nebola núdza ani drift show.

Konečná tabuľka I. trieda dospelí,
ObFZ - sezóna 2012/2013
1. Druž. Mýtna
2. FK Buzitka
3. CŠK Cinobaňa
4. Santrio Láza
5. Slovan Halič
6. Slovan Vidiná
7. MŠK Podrečany
8. SZ Kokava n. Rim.
9. Hrnčiarske Zalužany
10. OŠK Uhorské
11. Š. Bukovinka
12. Rapovce
13. OŠK Boľkovce
14. Panické Dravce

26 22 1
26 21 1
26 20 2
26 17 5
26 10 6
26 10 5
26 10 3
26 8 6
26 7 6
26 7 5
26 5 7
26 6 3
26 7 2
26 4 4

3 113:19
4 117:25
4 85:27
4 75:22
10 42:68
11 57:64
13 55:69
12 48:60
13 44:56
14 35:87
14 37:69
17 28:65
17 34:92
18 26:73

67
64
62
56
36
35
33
30
27
26
22
21
17
16

Poznámka: Družstvu OŠK Boľkovce bolo odrátaných 6
bodov.
Konečná tabuľka V. liga dorast (foto),
skupina D, SsFZ - sezóna 2012/2013
1. MFK Jelšava
2. Sklotatran Poltár
3. CSM Tisovec

24 19 1 4 102:29 58
24 17 1 6 91:35 52
24 14 1 9 83:60 43

4. FK Bušince
5. Jednota Málinec
6. MFK Revúca
7. Kokava n. Rim.
8. Nenince
9. Iskra Hnúšťa
10. Slovan Tomášovce
11. Slovan Halič
12. Slovan Vidiná
13. FC 98 Hajnáčka

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

13
12
12
11
9
8
9
8
6
3

2
4
3
3
3
5
2
3
2
0

9
8
9
10
12
11
13
13
16
21

89:51 41
59:39 40
56:48 39
34:48 36
61:62 30
58:57 29
38:55 29
48:79 27
29:78 20
27:134 3

Konečná tabuľka I. trieda žiaci,
ObFZ - sezóna 2012/2013
1. Kokava n/Rim.
2. Slovan Tomášovce
3. Jednota Málinec
4. 1. ŠK Lovinobaňa
5. Slovan Divín
6. Slovan Vidiná
7. CŠK Cinobaňa
8. Iskra Utekáč
9. Družstevník Mýtna
10. Hrnčiarske Zalužany
11. Slovan Halič
12. Baník Ružiná
13. Hrnčiarska Ves

24 20 1
24 19 1
24 19 1
24 19 0
24 18 0
24 12 1
24 8 1
24 8 1
24 7 2
24 7 1
24 5 2
24 5 1
24 3 0

3 183:23 61
4 183:35 58
4 161:42 58
5 143:38 57
6 111:38 54
11 62:78 37
15 84:77 25
15 70:139 25
15 63:146 23
16 69:145 22
17 38:120 17
18 50:176 16
21 40:200 9
- JŠ -

POZVÁNKA NA COUNTRYCROSS A MOTOCROSS
Po úspešnom organizovaní štyroch ročníkov COUNTRYCROSSU a MOTOCROSSU na Kopani v Točnici, po ročnej pauze v tejto tradícii pokračujeme
3. augusta 2013 vo Vidinej. O postavenie na pódiu tu budú bojovať pretekári
v troch kategóriách, keď budeme preferovať účasť amatérov, no predvedú sa
nám tu aj pretekári s licenciami. Motokros na prírodnej trati tu nahradí zaujímavý a pútavý endurocross, keď sa jazdci budú musieť do finále prebojovať sitom kvalifikačných jázd. Countrycros zase bude viesť cca 5 minút dlhým technickým okruhom s vložením aj rýchlych pasáží.
PROGRAM:
11:00 hod.: Endurocross, amatéri, kvalifikačné jazdy, finále
12:30 hod.: Countrycross, prvá jazda
14:30 hod.: Endurocross, licenční, kvalifikačné jazdy, finále
16:00 hod.: Countrycross, druhá jazda
17:30 hod.: Slávnostné vyhlásenie víťazov
19:00 hod.: Zapálenie vatry a zábava so skupinou ROTOR 25

Vypísané sú kategórie pre Endurocross: amatér, licenčný a pre Countrycross:
amatér, licenčný a licenčný hobby. Miesto podujatia: Vidiná - cesta č. 50, smer
Lučenec - Zvolen 1 km za obcou Vidiná odboč v pravo na poľnú cestu. Odbočka bude z oboch strán označená smerovými šípkami.

