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Hviezdne oči
– Mamička, prečo hviezdy svietia?
– Lebo je to zákon prírody.–
– Mamička však sú tie hviezdy krásne
– Veľmi…
– Mamička, aj Ty máš z týchto hviezd dve, uhádni, kde?–
–Neviem, moja malá. –
– Ja Ti to poviem mamička, sú to Tvoje oči jagavé.–
–Ach nie, to sa Ti len zdá.–
–Nie, mamička nezdá, ja to viem, viem aj to, prečo každý
večer v Tvojich hviezdach zalesknú sa slzy perlivé...
–Dosť už moja !–
– Prečo, prečo chceš, aby som bola ticho?
Či Ti nie je veselšie, keď som pri tebe ja a hviezdy?–
–Ale áno, Ty môj miláčik.–
– Mamička tie slová si často vravievala ockovi.
Prečo od nás odišiel?
–Neviem.–
– Ale áno, vieš to.–
–Nemali sme sa už radi.–
– Ale prečo?...
............
–Ja viem, on asi stretol ženu s inými hviezdami v očiach...
Henrieta Horská

Našim drahým deťom…
Keď si jedného dňa všimnete, že sme už
starí a už nebudeme takí, ako predtým, majte
s nami trpezlivosť a snažte sa nás pochopiť.
Keď sa zašpiníme pri jedle, keď už nebudeme schopní sa sami obliecť, buďte trpezliví.
Spomeňte si na časy, keď sme vás my toto všetko museli naučiť.
A keď pri rozhovore s vami tisíckrát opakujeme to isté, neprerušujte nás, ale trpezlivo
nás počúvajte. Veď keď ste vy boli malí, pred
spaním sme vám museli do nekonečna opakovať stále tú istú rozprávku, až kým ste nezaspali.

Nezahanbujte nás, keď sa nechceme sprchovať, ani nám nenadávajte. Nezabúdajte na to, ako
sme vás my museli presviedčať, keď ste boli malí,
aby ste sa umývali. Keď zistíte, že celkom nerozumieme novým veciam, nezahanbujte nás, ale dajte nám čas, aby sme to pochopili a neposmievajte
sa nám, že tomu nerozumieme. Naučili sme vás
toľko vecí… Správne jesť, pekne sa obliekať, ako
sa postaviť k životu. Veľmi veľa z toho je výsledkom
veľkého úsilia a trpezlivosti, ktoré sme obidvaja
museli vynaložiť. A keby sme v niektorej chvíli stratili niť nášho rozhovoru, alebo by sme zabudli, o
čom sme rozprávali, dajte nám čas, aby sme si spo-

menuli. A keď to nedokážeme, nebuďte nervózni.
Určite to pre nás nebolo dôležité. Pre nás bolo dôležitejšie byť s vami a chceli sme, aby ste nás iba
počúvali. A keď jedného dňa nebudeme chcieť jesť,
nenúťte nás. Vieme veľmi dobre, kedy to potrebujeme a kedy nie. A keď nám už naše unavené nohy
nedovolia kráčať samým, podajte nám vašu priateľskú ruku tak, ako sme ju podávali my vám, keď
ste robili prvé krôčiky. A keď vám jedného dňa povieme, že už nechceme žiť, že už by sme najradšej
zomreli, neurážajte sa. Jedného dňa pochopíte, že
to vôbec nie je kvôli vám, ani kvôli našej či vašej
láske. Snažte sa pochopiť, že v staršom veku sa už
ťažko žije a dni staroby sú už častokrát len trápením. Jedného dňa pochopíte, že i napriek našim
omylom a chybám sme pre vás vždy chceli len to
najlepšie a snažili sme sa pripraviť vám cestu, po
ktorej máte kráčať.

Miesto pre komisie
Úlohy Obecnej polície v obci Rudňany
Obecné zastupiteľstvo v obci Rudňany na
svojom poslednom zasadnutí v uznesení č.
368/2010 uložilo úlohu, vypracovať a predložiť na verejnú diskusiu a následne na obecné
zastupiteľstvo návrh všeobecne záväzného nariadenia o zriadení obecnej polície v obci Rudňany. Dôvodom zriadenia obecnej polície v
obci je skutočnosť, že v obci Rudňany v porovnaní s inými obcami je neúmerne vysoký nápad kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
Z predloženej správy Obvodného oddelenia PZ v
Markušovciach vyplýva, že za rok 2009 bolo v obci
spáchaných 111 prečinov a 271 priestupkov. Nápad trestnej činnosti evidovanej PZ tvorí 56 % z
celkového nápadu evidovaného na OO PZ Markušovciach .Do pôsobnosti uvedenej súčasti okrem
našej obce spadá ďalších 9 obcí. Tento stav je alarmujúci a dovolím si poznamenať, že aj do budúcnosti je predpoklad ďalšieho rastu. Značná časť
kriminality v obci Rudňany je zo strany občanov
neoznamovaná vzhľadom na odľahlosť policajného útvaru sídliaceho v obci Markušovce.
Obdobný stav je aj na úseku priestupkov, ktoré za rok 2009 riešila KOVP obecného zastupiteľstva v Rudňanoch. Zriadením obecnej polície v
obci očakávame zabezpečenie verejného poriad-
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Nesmiete byť smutní, znechutení, bezmocní,
keď nás uvidíte takýchto. Budeme radi, ak budete
stáť pri nás. Snažte sa nás pochopiť a pomôcť nám
tak, ako sme my pomáhali vám, keď ste začínali
žiť. Teraz, deti naše, ste na rade vy, aby ste nás sprevádzali na našej ťažkej ceste. Pomôžte nám prejsť
našu cestu až do konca s láskou a predovšetkým s
vašou trpezlivosťou. My sa vám za to odmeníme
svojim úsmevom a nekonečnou láskou, s akou sme
vás vždy mali radi.
Máme vás radi, deti naše.
Vaša matka, váš otec
Myslíme na všetky matky, otcov, staré mamy
a starých otcov, ktorí potrebujú viac našej lásky a
pomoci. Nie iba druhú májovú a tretiu júnovú
nedeľu v roku.
Redakčná rada

ku v obci, plnenie úloh na úseku životného prostredia, dodržiavania čistoty na verejných priestranstvách a hlavne ochrana majetku občanov. V obci
je vybudovaný kamerový systém, ktorý však je nedostatočne využívaný nakoľko pracovníčky úradu
majú iné úlohy. Obecná polícia by vykonávala dodržiavanie prijatých všeobecne záväzných nariadení obce a zároveň by porušenie zákonnosti riešila podľa osobitných predpisov.
Zvlášť nepriaznivá je v tomto smere situácia
na úseku požívania alkoholu mládežou, rušenie
verejného poriadku v nočnej dobe a krádeže, ktoré majú v obci stúpajúcu tendenciu.
V prípade zriadenia obecnej polície táto by sídlila v budove Obecného úradu v obci Rudňany, kde
by zároveň mohli občania podávať podnety a oznámenia . Výber do pracovného pomeru príslušníka
obecnej polície bude vykonaný formou výberového konania, ktorý bude zverejnený v mesačníku
Horizont. Novoprijatí príslušníci absolvujú požadovaný kurz, kde získajú odborné vzdelanie potrebné na výkon funkcie.
O ďalšom postupe pri zriaďovaní obecnej polície budeme občanov priebežne informovať. Zároveň od občanov očakávame návrhy na funkčnosť
obecnej polície, ktoré môžu predkladať na Obecný
úrad v obci Rudňany.
Predseda Komisie pre ochranu verejného
poriadku JUDr. Vladislav Chroust
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Naši jubilanti
Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa
deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých
chvíľach zastavíme, aby sme si uvedomili významné medzníky vo svojom živote.
Nebolo to inak ani dňa 15. 4.2010, kedy
predstavitelia obce na čele so starostom obce
p. M. Blišťanom , privítali v spoločenskej sále
OcÚ jubilantov, ktorí do tohto dňa oslávili svoje krásne životné jubileá. Na tomto slávnostnom podujatí sme privítali aj 2 manželské páry,

vanie za spestrenie nášho programu. Srdečná
vďaka patrí aj pracovníkom OcÚ za prípravu a obsluhu na slávnostnom podujatí.
.
Vážení jubilanti prajeme Vám ešte veľa príležitosti urobiť čosi naviac, pretože iste máte ešte
veľa plánov a túžob, lebo človek je raz taký, večne
nespokojný, s túžbou niečo dokázať, s cieľom zanechať niečo pekné po sebe na tomto svete.
Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, pokoj a lásku v rodine, odvahu a vytrvalosť splniť si všetko čo
od života ešte očakávate.
Vladimír Bodziony
predseda kult.špot.a školskej komisie

ktoré oslávili 50 výročie spoločného života / zlatá
svadba/ a to: manželov Bafiových a Tatárových.
Všetkých prítomných jubilantov srdečne privítal predseda kultúrno-športovej a školskej komisie p. Vladimír Bodziony. Slávnostný príhovor si
vypočuli jubilanti od starostu obce, ako aj od zást.

Obecné aktuality
starostu p. Evy Chroustovej. V kultúrnom programe vystúpili deti MŠ Zimné, ZŠ, ŠZŠ a súbor Rudnianka. Všetkým chcem vysloviť vrúcne poďako-

• Dňa 29.3.2010 sa uskutočnilo výberové konanie na
pracovnú pozíciu sociálny pracovník obce Rudňany.
Do tejto funkcie nastúpila od 1.4.2010 Bc. Jana
Jánošíková
• Doterajší projekt v rámci terénnych soc. pracovníkov
bol ukončený 31.3.2010 a bol predložený nový projekt
so zameraním na sociálnu prácu v obci- v komunite.
Činnosť týchto pracovníkov sa obnoví po podpísaní
zmluvy s Fondom sociálneho rozvoja približne v
mesiaci máj - jún 2010.
• Dňa 16. mája 2010 sa bude konať v našej farnosti
prvé sväté prijímanie
• Dňa 21.apríla 2010 zavíta do našej obce delegácia z
družobného poľského mesta Bukowno
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Informátor OcÚ
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudňany č.: 21/2009
zo dňa 15.12.2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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 Rudňany toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§2
Druhy miestnych daní
1) Obec ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľnosti,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za nevýherné hracie prístroje .
2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
§3
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
a/ daň z pozemkov
b/ daň zo stavieb
c/ daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len daň z bytov)

§4
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

§5
Správa dane
Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec Rudňany, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza
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§6
Daňovník
1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odsekoch 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku
vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster“).
2) Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky
vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca, ak
- nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
- má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
- má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písm. a)
3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne
užíva.
4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu dani.

§7
Predmet dane
1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Rudňany v tomto členení:
a) orná pôda, ,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) zastavané plochy a nádvoria,
e) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy,
f) stavebné pozemky,
g) ostatné plochy .
2) Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb
alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.
3 zákona 582/2004 v znení neskorších predpisov.
3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa
katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je
určujúci lesný hospodársky plán.
4) Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia a zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení
stavby alebo v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 11 ods. 2 alebo stavba s bytmi a nebytovými
priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 15. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v stavebnom
povolení.
5) Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatHorizont 4 / 2010
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nom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä aj ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.
6) Častí plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 11 ods.2 tohto nariadenia,
sa považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. f).

§8
Základ dane
1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, a trvalé trávnaté porasty je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2 uvedenej v
prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
a/ orná pôda
0,0647 eura za m2
b/ trvalé trávnaté porasty
0,0169 eura za m2
2/Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na l m2 podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č.492/
2004 Z.z. o stanovení hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
3/Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
a/ záhrady
1,8588 eura za m2
b/ zastavané plochy a nádvoria
1,8588 eura za m2
c/ stavebné pozemky
18,5885 eur za m2
d/ ostatné plochy
1,8588 eura za m2

§9
Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Rudňany určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky
druhu:
a/ orná pôda
vo výške
2%
b/ trvalé trávne porasty
vo výške
2%
c/ záhrady
vo výške
0,35 %
d/ zastavané plochy a nádvoria
vo výške 0,35 %
e/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
vo výške
0,35 %
f/ stavebné pozemky
vo výške
0,35 %
g/ ostatné plochy
vo výške
0,35 %

DAŇ ZO STAVIEB
§ 10
Daňovník
1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku (ďalej len
vlastník stavby ).
2) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom ná-
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jomca.
MŠosoba
5RP alebo
II na výlete
v ZOO
3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom fyzická
právnická
osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
4) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za
daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

§ 11
Predmet dane
1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť,
že sa stavba prestala užívať.
3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

§ 12
Základ dane
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.

§ 13
Sadzba dane
1/Správca dane na území celej obce Rudňany určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
a/ 0,058 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b/ 0,058 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c/ 0,174 eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,232 eura za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e/ 0,398 eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
Horizont 4 / 2010
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využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f/ 0,796 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g/ 0,174 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/.
2/ Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,099 eura za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia /§ 12 ods.3.zákona č. 528/2004 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov/
3/ Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou.
V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie na účely tohto zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou .
4/ Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m
pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
5/ Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1 a príplatok za
podlažie podľa odseku 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

DAŇ Z BYTOV
§ 14
Daňovník
1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce,
alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku (ďalej len vlastník bytu).
2) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z
bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do
výšky svojho podielu na dani.

§ 15
Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

§ 16
Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

§ 17
Sadzba dane
Správca dane na území celej obce Rudňany určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 0,116 eura za m2.

Ďalšiu časť VZN uverejníme v nasledujúcom čísle
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Z redakčnej pošty
Deň Zeme
Deň Zeme pripadá na 22.apríl.
„Pripomíname si ho aj preto, aby sme si
aspoň raz do roka pripomenuli svoju závislosť
na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Aby sme si uvedomili, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a
rovnováha všetkého živého na tejto planéte je
vzácna, no veľmi krehká. Geniálna dokonalosť
nespočetných väzieb vzájomnej užitočnosti
všetkého, čím je Zem obdarovaná by nás mala napĺňať nie krátkozrakým majetníckym nutkaním
ovládať a drancovať, ale naopak – nemým úžasom,
obdivom a pokornou túžbou učiť sa od Zeme a
chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a
ostatných tvorov.“
To je časť článku autora Jozefa Neorala, ktorý
ma zaujal. Zamyslite sa spolu so mnou. Aká je realita ochrany životného prostredia u nás v Rudňanoch a okolí? Čo nám ponúka matka Zem? Krásne prostredie Volovských vrchov zalesnené
prevažne smrekmi, jedľami a borovicami popretkávané bukovými, brezovými a dubovými porastami. V lete a v jeseni nájdeme v lesoch a na lúkach
množstvo lesných plodov a húb. Vyskytujú sa tu
vzácne druhy rastlín, napr. črievičník papučkový,
bršlen európsky, pečeňovník trojlaločný, poniklec
slovenský i množstvo živočíchov, napr. salamandra škvrnitá, rys ostrovid, vidlochvost ovocný ,
križiak pásavý, stepnik červený. Donedávna nám
Zem otvorila aj svoje vnútro a ponúkla svoje nerastné bohatstvo (o čom svedčí expozícia v BC v
Rudňanoch).
Toto všetko ponúka Zem nám, Rudňančanom. A čo na to my, najvyšší článok živočíšneho
druhu – ľudia?
Prešla som sa po okolí našej obce i po obci samotnej. Po cestách i vedľa nich kopy odpadkov.
Každoročne, najmä po zime pribúdajú tzv. divoké
skládky. Vypaľovanie porastov, kde oheň ničí nie
len suchú trávu, ale aj zárodky nových rastlín a
domovy a životy mnohých drobných živočíchov.
Nekontrolovaný výrub stromov „zelených pľúc
Zeme“ , ktorý potom zapríčiňuje nedostatok vody.
Viete že...
- Papier sa v prírode rozkladá niekoľko mesiacov

- Hliníkové plechovky 20 – 100 rokov
- Rôzne druhy batérií obsahujú škodlivé, ba životu nebezpečné chemické látky. Ich rozklad v prírode trvá 200 – 500 rokov
- Pneumatiky predstavujú záťaž pre prírodu na asi
265 rokov dlhú dobu. Pri ich spaľovaní unikajú
do ovzdušia jedy ba i rakovinotvorné látky
- PET fľaše a igelitové vrecká majú dobu rozkladu
asi 500 rokov
- Polystyrén v prírode má čas rozkladu 1000 rokov
- Sklo – vyhadzovaním do voľnej prírody spôsobuje jej zaťaženie až na 4 000 rokov
- Žuvačky rozklad 5 rokov
- Cigaretové ohorky 3 mesiace až 2 roky
- Papierové vreckovky 3 mesiace
- Ohryzok z jablka sa rozkladá niekoľko týždňov
- Motorový olej 10 – 100 rokov
- Telefónna karta až 1 000 rokov
Nepozerajme sa na súčasnosť, aby sme sa len
my mali ako v perinke a vychutnávali si krásu prírody, ale uvedomme si, čo spôsobujeme svojimi
činmi a ako tým ovplyvníme nielen nasledujúce
generácie, ale aj súčasný život nás všetkých.
Zabráňme týmto negatívnym vplyvom a
vstúpme si do svedomia!
Výroky slávnych:
„Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáky, potápať pod vodou ako ryby. Zostáva nám jediné.
Naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.“
G.B.Shaw
„Zem nepatrí človeku, človek patrí Zemi – my
sme súčasťou Zeme a Zem je súčasťou nás.“
Indiánsky náčelník Settle
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Pripravila I.O.
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MILOJ SPIŠ pripravuje

Rozprávka o zlatej rybke

Občianske združenie MILOJ SPIŠ pripravuje
pre občanov miest a obcí združených v tomto združení mikrogrant zameraný na skrášlenie životného prostredia obcí a miest. Výzva bude vyhlásená
začiatkom mája, po zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 27.4. 2010. Občania
budú mať možnosť predložiť svoje malé projekty
týkajúce sa skrášlenia životného prostredia v ich
okolí a získať finančnú pomoc na ich realizáciu.
Výška finančnej pomoci sa bude odvíjať podľa počtu predložených a schválených projektov, plánovaných je cca 200,- , max. 600,- eur na jeden projekt. Výzva na predkladanie projektov bude
uverejnená v májovom čísle mesačníka Horizont,
okrem toho budú občania o výzve informovaní aj
vysielaním v obecnom rozhlase a letákmi vyvesenými na verejných miestach a tabuliach.

Pre človeka je najkrajším únikom únik do rozprávkového sveta. Zabudnúť na realitu a len na
chvíľu sa tak trošku vznášať na vlnách fantázie.
Deťom zo Špeciálnej základnej školy to bolo
umožnené, pretože dňa 13.4.2010 ich školu navštívilo bábkoherecké duo DRAK z Prešova a zahralo deťom Rozprávku o zlatej rybke. Veľmi pútavo, originálne a s humorom. Do deja zapojili aj
deti, takže nadšenie bolo preveliké. A čo je dôležité, odhalené boli ľudské negatívne vlastnosti ako
je chamtivosť, lakomstvo a pýcha. Tešíme sa na
ďalšie stretnutie!
Mgr.K. Kandráčová

Oznam
Obecný úrad v Rudňanoch oznamuje občanom, že daň z nehnuteľností za rok 2010 ako
aj miestne poplatky za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu za rok 2010 môžu uhrádzať už
od 1. mája 2010 do obecnej pokladne , č. dv. 8, alebo na účet č. 24120592/0200 , VS číslo výmeru, v
pobočke VÚB Spišská Nová Ves .
Platobné výmery si môžu osobne vyzdvihnúť
na OcÚ č.dv.8, od vyššie uvedeného termínu.
Sekcia daní a poplatkov p.Cvengrošová

Ujko Pišta
Ľudze dobre,to počasie je v apriľu naozaj šalene
a te dni ľeca jak kone splašene.
Rano žima, cez dzeň žima a večar je tma tmuca,
šak toten švet še naozaj do zahuby ruca.
Ešciže mame totych politikoch na švece,
bo bez nich by bulo srandy malo,
a s nima bez srandy nezostanece,
aj keby še neznam co stalo.
A už aj vidno,že su voľbi za dzverami,
bo už še terha vreco s predvolebnymi sľubami.
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V sľuboch še pretekaju ostošesc,
fto vecej sľubi ten budze s večšu ložku jesc.
To Barak Obama ma inakše starosci, to mi ver,
on sebe odrabia Nobelovu cenu za svetovi mier.
Spratuje tote zbrane ničive zo šveta,
a my ten bordeľ po žime spratajme do leta!
Ked vikukne slunko, že še neskrije za mraky,
bo tu je bordeľ jak po tajfune dajakym.
Veľa elanu a humoru do daľšich dni,co nam život
hista,
žela jak furt dobre naladeny
ujko Pišta
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Zo športu
Len tak o futbale
Po zimnej prestávke vstúpili mužstvá
OŠK Rudňany do prípravy na jarnú časť sezóny 2009/2010. Jednotlivé mužstvá FK sa po
jesennej časti umiestnili na solídnych priečkach vo svojich súťažiach a dovolím si tvrdiť,
že mužstvá mládežníkov odohrali najlepšiu
jesennú časť za posledné roky. Mužstvo žiakov
obsadilo po jesennej časti 2. miesto a dorastenci zimovali na 4. mieste. Dôležitým faktom bolo,
že po reorganizácii dorasteneckých súťaží si naši
chlapci mohli zmerať sily s mužstvami košického
a rožňavského regiónu, kde ukázali, že futbal vedia hrať a patria k jedným z najlepších mužstiev.
Svedčí o tom najväčší počet nastrieľaných gólov
do bránky súperov. Zároveň chcem dodať, že ak
by bol prístup jednotlivých hráčov k svojim futbalovým povinnostiam zodpovednejší, umiestnenie
po jeseni mohlo byť na špici tabuľky. Je až nepochopiteľné, ako niektorí mladí chlapci mrhajú takým futbalovým potenciálom, ktorý v sebe majú.
V Rudňanoch rastie generácia hráčov, kde väčšina z nich môže pri troške chcenia a zodpovednom
prístupe hrať aj napriek svojmu mladému veku v
„A“ mužstve. Záleží hlavne na nich. Zároveň by
som chcel poprosiť rodičov, aby ich podporovali v
ich športovej činnosti, pretože podľa môjho názoru je krajšie ich vidieť na ihrisku, ako na jednotlivých autobusových zastávkach, alebo len tak sa
potulovať po našej obci. Som rád, že sa nám aj napriek týmto problémom darí do mužstva dospelých postupne zabudovať vlastných odchovancov
a že počet hráčov, ktorí majú domáce korene pomaličky stúpa aj keď je doba komplikovaná a tento proces trvá dlhšie obdobie.
Mužstvo dospelých začalo svoju zimnú prípravu 9. januára a odohralo viacero zápasov či už
na ihriskách súperov, alebo na ihrisku s umelým
povrchom v Spišskej Novej Vsi. Skladba mužstva
sa oproti jeseni zmenila len v jednom prípade, keď
po 5 sezónach odišiel brankár Franko a šancu v
bráne dostal domáci odchovanec Erik Stanislav
spolu s Marekom Strapcom zo Spišskej Novej Vsi.
Dôležitou zmenou pre fanúšikov sú sobotňajšie domáce zápasy z dôvodu veľkého počtu vy-

sokoškolákov, ktorí dochádzajú na zápasy až zo
západu Slovenska. Cieľom „A“ mužstva v jarnej
časti je umiestnenie v strede tabuľky, aj keď to nebude jednoduché, pretože IV. liga má svoju kvalitu.
To všetko je možné, ak bude klub fungovať
na určitej úrovni. Je viacero možností, akým smerom pôjdeme, stačí si vybrať. Záleží na každom z
nás, od zástupcov obce, funkcionárov klubu, hráčov, až po fanúšikov rudnianskeho futbalu. Ja by
som chcel poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú a s
radosťou chodia na náš pekný štadión a pevne verím, že tak ako po iné roky, aj teraz s pomocou obce
budeme ďalej podporovať tento šport, ktorý u nás
má hlbokú tradíciu.
štatutárny zástupca OŠK
R. Neuvirth

KOLKY
16.kolo: 28.2.2010
OŠK Rudňany – IMKK Strážske
1951 : 1873
5,5 : 0,5
Bodnovič – 493, Benko I – 465, Benko Š. – 510,
Gonda – 483
17.kolo: 14.3.2010
OŠK Rudňany – IMKOTEX Sabinov
1907 : 1910
2 : 4
Bodnovič – 429, Nuber – 464, Benko Š. – 528,
Gonda – 486
18.kolo: 21.3.2010
MKK Medzilaborce – OŠK Rudňany
1938 : 1942
2: 4
Nuber – 478, Benko Š. – 449, Gonda – 513,
Bodnovič – 501
20.kolo: 11.4.2010
KK Sabinov – OŠK Rudňany
1860 : 1929
1,5 : 4,5
Nuber – 498, Benko I. – 467, Gonda – 478, Bodnovič – 486
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Obyvateľstvo obce
k 15. 4. 2010

Spoločenská rubrika
Stav podľa vekových kategórií

Narodenie

Prisťahovanie

Soňa Krišpinská
Kristián Hosár
Dávid Horváth
Nora Horváthová
Juan Horváth
Jerguš Horváth
Esteban Horváth
Ivan Horváth
Ján Kačica
Lívia Červeňáková
Jaroslava Horváthová
Kristián Horváth
Šimon Koňak

Siváková Zuzana
Sivák Ján
Hudecová Marcela

Úmrtie

65 rokov
Marta Hrušovská

Významné životné
jubileá v apríli

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

3788/1788 1876/867 1912/921

Deti do 18 rokov

1468/1075

725/520

– z toho do 15 rokov

1261/ 955

613/451

648/504

Ostatní obyvatelia

2320/ 713 1151/347

1169/366

743/555

Policajné okienko

Poďakovanie

Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti za marec 2010
v obci Rudňany. Za uvedené obdobie bolo spáchaných:
7 trestných činov
4 prípady - prečin krádeže a to krádež drevnej hmoty
2 prípady násilné trestné činy a to porušovanie
domovej slobody a lúpež
1 prípad – iný prečin - zanedbanie povinnej výživy
Všetky tieto prečiny boli objasnené, ich páchateľ bol zistený. V uvedenom období bol objasnený dodatočne aj
trestný čin lúpeže spáchaný v mesiaci február 2010.
18 priestupkov
2 prípady - priestupky proti majetku
2 prípady – priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu – rôzne schválnosti a prieky
1 priestupok proti verejnému poriadku a to
nezabezpečenie psa proti vybehnutiu z dvora
13 prípadov – iné priestupky a to priestupky proti
poriadku v správe
V dvoch prípadoch a to u priestupkov proti majetku sa
doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa a to u poškodenia
stĺpov tel. vedenia ku škode Slovak Telekom a.s. Bratislava a poškodenie OMV ku škode E.H.
Starší inšpektor pre riadenie pol. stanice
npor. Stanislav Varša, OO PZ Markušovce

Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť dňa 3.4.2010 s
našou drahou sestrou, babkou, prababkou a príbuznou
Emkou Stanislavovou.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme vdp. farárovi Matúšovi Perignáthovi, p. Miroslavovi Blišťanovi a K. Kandráčovej.

Dňa 9. apríla 2010 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy
opustil náš dobrý manžel, otec, dedko a pradedko LADISLAV ŽURKOVSKÝ. S láskou a úctou si naňho
spomína jeho rodina.
Zároveň spomíname na 4. výročie smrti dcéry MARCELY MECKOVEJ, ktorá tragicky zomrela.
Odpočívajte v pokoji naši drahí
Smútiaca rodina

80 rokov
Ladislav Biskup
70 rokov
Janka Halčinová

Ema Stanislavová *1941
Ivan Kotlár *2008
60 rokov
Ladislav Pecha
Uzavretie sobáša
Igor Chocholík
Jozef Šilon
Dušan Kačmarčík
a Jana Košíková
Aurélia Horváthová
Lucia Miklošková
Krystyna Bodnár - maa Stevančo Trajanoski rec
Lukáš Červeňák
a Ľubica Duždová

Spomienka
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