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Nepredajné

Voľby do NR SR dňa 12. júna 2010
Zloženie okrskových komisií v Rudňanoch
Okrsok č. 1 – Základná škola Rudňany
96 (nie terajšie náhradné priestory)
Počet voličov v okrsku 1162
1. Veronika Zvarová – Aliancia za Európu národov
2. Lenka Šomšáková – ĽS Naše Slovensko
3. Michal Stanislav – Slovenská národná strana - predseda
4. Marta Stanislavová – SDKÚ- Slovenská
demokratická a kresťanská únia- podpredseda
5. Ingrid Oravcová - Komunistická strana Slovenska
6. Daniela Babicová– Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko
7. Mgr. Beáta Kirnágová- Sloboda a Solidarita
8. Eva Chroustová – SMER - Sociálna demokracia
9. Mgr. Katarína Kandráčová- Strana demokratickej ľavice
10.Anna Bodzionyová – Kresťansko demokratické hnutie
11. Božena Cvengrošová - zapisovateľ

Okrsok č. 2 – Obecný úrad Rudňany
Počet voličov 1164
1. Valika Hozzová – Aliancia za Európu národov
2. Jana Malejčíková – Únia – Strana pre Slovensko
3. Pavol Petrovič – Slovenská národná strana
4. Martina Kačmarčíková – SDKÚ- Slovenská
demokratická a kresťanská únia- podpredseda
5. Helena Lenártová - Komunistická strana Slovenská
6. František Vytykáč– Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko
7. Ing. Denisa Milaniaková- Sloboda a Solidarita predseda
8. Jozef Comba - SMER – Sociálna demokracia
9. Róbert Stanislav – Strana demokratickej ľavice
10.Vladimír Bodziony – Kresťansko demokratické hnutie
11. Ing. František Machovský - zapisovateľ
D. Fischerová

AKO VOLIŤ
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a
voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.
Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a
prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa
neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.
Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov
uvedených na jednom hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému
z kandidátov dáva prednostný hlas.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať,
má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov
upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie
lístky.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov, dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky.

Obecné aktuality
• Dňa 3. 5. 2010 - úprava obecných komunikácií
• Občanom boli doručené oznámenia o mieste a čase konania volieb do NR SR 12.6.2010 a zoznamy
zaregistrovaných kandidátov
• 8. mája sme si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom - 65. výročie oslobodenia našej vlasti
• 1. jún - nezabudnite na sviatok vašich detí
• 3. 5. 2010 sa uskutočnilo 1. zasadnutie okrskovej komisie so zložením sľubu a voľbou predsedu
a podpredsedu komisie

Nevítaná návšteva
Opäť sme raz boli v televízii. A to zase vo
večerných správach. Dokonca o nás písali aj
niektoré denníky. V našom obecnom úrade
totiž „ zaúradovali „ zlodeji. Vošli cez mužské
toalety , vybrali okienko na dverách / ohľaduplne, aby ho nerozbili/ a keď sa chceli dostať
do kancelárie sekretárky starostu, spustil sa
alarm. Nevítaná návšteva sa splašila a chcela
ujsť tade, kade prišla . Nevzali teda nič, čo by
nás malo veľmi potešiť, ale to by sme nemohli

mať tú smolu, že pri úteku rozbili nádržku na toalete a voda nepretržite unikala až do pondelka,
kedy prišli do práce zamestnanci obecného úradu.
Stačilo mi vidieť zábery, ktoré vznikli z týchto prvých momentov, kedy bolo všade vody po
členky a chcelo sa mi plakať. Od ľútosti, či od zlosti, ani sama neviem čo prevládalo. Všetky podlahy
sú vyduté od vody a je potrebné ich vymeniť. Nevraviac o navlhnutom nábytku a množstve zbytočne uniknutej vody. Škody neobišli ani našu spolo-

čenskú sálu, na ktorú sme právom hrdí, v ktorej
sa konajú svadby, posedenia, oslavy okrúhlych jubileií a iné akcie pre občanov obce. Aj v nej bolo
vody po členky, zatopené stoly, stoličky, odpadávajúce stropné kocky, zamokrené steny.
Prvý májový víkend, kedy sa aj počasie umúdrilo a konečne svietilo slniečko sa pre nás Rudňančanov neskončil práve najlepšie. Vraví sa máj –
lásky čas, ale bohužiaľ si to asi nehovorili tí, ktorí
svojou „ nevítanou návštevou „ spôsobili veľké
škody , ktoré budú stáť obec neplánované financie a čas, potrebný na ich odstránenie.
M.M
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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

Informátor OcÚ
U z n e s e n i a z 26. zasadnutia OcZ, konaného dňa 20.apríla 2010
Uznesenie č.373
Schvaľuje Záverečný účet za rok 2009 bez výhrad
Uznesenie č. 374
Schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí majetku do správy rozpočtovej organizácie ZŠ s
účinnosťou odo dňa podpisov zmluvných strán.
Uznesenie č. 375
Schvaľuje VZN č. 23/2010 o obecnej polícii s účinnosťou od 1.6.2010
Uznesenie č. 376
Schvaľuje VZN č. 24/2010 –" Zásady hospodárenia s majetkom Obce Rudňany s účinnosťou od
1.6.2010."
Uznesenie č. 377
Schvaľuje s účinnosťou od 1.5.2010 "Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Rudňany"
Uznesenie č. 378
Schvaľuje s účinnosťou od 1.5.2010 "Zásady obehu účtovných dokladov a Zásady na vykonávanie dispozícií s finančnými, materiálovými a ostatnými hospodárskymi prostriedkami Obce Rudňany"
Horizont 5 / 2010
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Uznesenie č. 379
Schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1
Nenávratný finančný príspevok pre ZŠ Rudňany 96
Príjmová časť rozpočtu:
1. Kód 13S1 položka 341
/zEÚ/
2. Kód 13S2 položka 322001 /zoŠR/
Výdavková časť rozpočtu:
1. Kód 13S1 0912 položka
717002 rekonšt. ZŠ /EÚ/
2. Kód 13S2 0912 položka
717002 rekonšt. ZŠ /ŠR/
3. Kód 13S1 0912 položka
717003 nadstavba ZŠ /EÚ
4. Kód 13S2 0912 položka
717003 nadstavba ZŠ /ŠR/
5. Kód 13S1 0912 položka
713001 vybav. interiérové ZŠ /EÚ/
6. Kód 13S2 0912 položka
713001 vybav. interiérové ZŠ /ŠR/
7. Kód 13S1 0912 položka
713002 vybav.výp.techniky ZŠ /EÚ/
8. Kód 13S2 0912 položka
713002 vybav.výp.techniky ZŠ /ŠR/
9. Kód 13S1 0912 položka
716 projekt. dokument ZŠ /EÚ/
10. Kód 13S2 0912
položka
716 projekt. dokument ZŠ /ŠR/
11. Kód 13S1 0912 položka
717002 stav. dozor ZŠ /EÚ/
12. Kód 13S2 0912 položka
717002 stav. dozor ZŠ /ŠR/
13. Kód 13S1 0912 položka
637002 ver. obstarávanie ZŠ /EÚ/
14. Kód 13S2 0912 položka
637002 ver. obstarávanie ZŠ /ŠR/
15. Kód 13S1 0912 položka
637005 ex.manažment proj. ZŠ /EÚ/
16. Kód 13S2 0912 položka
637005 ex.manažment proj. ZŠ /ŠR/

893.110,00 EUR
799.099,00 EUR
94.011,00 EUR
893.110,00 EUR
638.343,00 EUR
75.099,00 EUR
84.294,00 EUR
9.917,00 EUR
35.915,00 EUR
4.225,00 EUR
10.709,00 EUR
1.260,00 EUR
10.293,00 EUR
1.211,00 EUR
4.250,00 EUR
500,00 EUR
850,00 EUR
100,00 EUR
14.445,00 EUR
1.699,00 EUR

Presun rozpočtových prostriedkov – 5% spolufinancovanie z rozpočtu obce pre ZŠ
Z položky kód 41 0912 položka 717003
47.006,00 EUR
na položku
Kód 11GA 0912 položka 717002 rekonštrukcia ZŠ
37.550,00 EUR
Kód 11GA 0912 položka 717003 nadstavba ZŠ
4.958,00 EUR
Kód 11GA 0912 položka 713001 inter. vybavenie ZŠ
2.113,00 EUR
Kód 11GA 0912 položka 713002 vybav. výpoč. techniky
630,00 EUR
Kód 11GA 0912 položka 716 proj. dokument ZŠ
605,00 EUR
Kód 11GA 0912 položka 717002 stav. dozor ZŠ
250,00 EUR
Kód 11GA 0912 položka 637002 ver. obstarávanie ZŠ
50,00 EUR
Kód 11GA 0912 položka 637002 ver. obstarávanie ZŠ
850,00 EUR
Uznesenie č. 380
Schvaľuje vysporiadanie prebytku rozpočtu z bežného a kapitálového za rok 2009
vo výške 104 593,89 EUR sa vylučujú:
prostriedky štátneho rozpočtu vo výške 36.963,85 EUR z úradu vlády a 594,48 EUR
z KŠÚ, ktoré sa zaradia do rozpočtu ako príjmové finančné operácie a do bežných výdavkov.
Prebytok hospodárenia vo výške
67.035,56 EUR
rozdeliť: 10% do rezervného fondu
vo výške
6.703,56 EUR
10% do bytového fondu opráv vo výške
6.703,56 EUR
80% na ostatné použitie fondu rozvoja obce vo výške
53.628,44 EUR
a hospodársky výsledok z finančných operácií vo výške
178.052,00 EUR
celkový hospodársky výsledok do fondu rozvoja činí
231.680,44 EUR
znížené o čiastku
52 .577,00 EUR
ktorá už bola schválená v rozpočte na rok 2010
zostávajúca časť prebytku rozpočtu na ostatné použitie vo výške
179.103,44 EUR

4

Horizont 5 / 2010

Uznesenie č. 381
Schvaľuje Kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim SR-BANE Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácií
Spišská Nová Ves a kupujúcim Obec Rudňany na pozemok p.č. KN-C 747/1 o výmere 4 835 m2 -zastavaná plocha, zapísanom v LV č. 6, k.ú. Rudňany v celkovej sume 16 000 EUR
Uznesenie č. 382
Schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu č. 2:
l.Schváliť z ostatného použitia HV obce za rok 2009:
v sume 36. 952 EUR
na položky:
- nákup informačnej tabule pol. 46 0912 633006
v sume
730 EUR
- rekonštrukcia 29 b.j. Baňa Západ
Dodatok k zmluve o dielo pol. 46 0610 717003
v sume 11.755 EUR
- Zhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby
rekonštrukcia 29 b.j. Baňa Západ
k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pol. 46 0610 717003
v sume
167 EUR
- mzdové náklady a odvody do fondov
sociálny pracovník pol.46 0116 610,620
v sume 7.730 EUR
- nákup pozemkov dražbou –Baňa Západ-pol.46 0610 711001
v sume
570 EUR
- nákup pozemkov priamym predajom -Rudňany 75
pol. 46 0610 711001
v sume 16.000 EUR
Uznesenie č. 383
Schvaľuje komisiu na posúdenie zvýšených nákladov na modernizáciu a rekonštrukciu ZŠ
Zloženie komisie: p. Šteinerová, Ing. Hozza, Ing. Stanislav, JUDr. Čeman, Mgr. Fischer
Uznesenie č. 384
Berie na vedomie výročnú správu k účtovnej závierke za rok 2009
Uznesenie č. 385
Berie na vedomie správu nezávislého audítora overenie riadnej účtovnej závierky obce za rok 2009 a list
odporúčaní s navrhovanými opatreniami
Uznesenie č. 386
Berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce Rudňany k záverečnému účtu za rok 2009 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
Uznesenie č. 387
Berie na vedomie správu kontrolóra obce z vykonaných kontrol.
Uznesenie č. 388
Schvaľuje záložnú zmluvu uzatvorenú podľa §151 a následne občianskeho zákonníka č. 0632-PRB2007/2
Uznesenie č. 389
Schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 30 EUR územnému výboru DPO Spišská Nová
Ves - Gelnica na zorganizovanie súťaže mladých hasičov.
Uznesenie č. 390
Schvaľuje zmluvu o súčinnosti pri výkone exekúcie a zmluvnej odmene medzi Obecným úradom Rudňany a súdnym exekútorom - exekučné zmluvy č. 741, 827, 974.
Práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonaní exekúcie sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 233/
1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Návrhová komisia:

František Vytykáč
PhDr. Eva Krajňáková, PhD.
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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
Pokračovanie z predxhádzajúceho čísla

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
§ 18 Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Od dane sú oslobodené
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa
medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
c) pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely, na vykonávanie
náboženských obradov, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, alebo vo vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých
škôl, vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností
registrovaných štátom, ako aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám
praktického vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo školám a
školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov.
d) pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.
2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov / § 17 ods.2 zák.č.582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov / na :
a/ pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie a zárobkovú činnosť
b/ pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky
c/ časti pozemkov , na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov geodetických základov,
stožiare rozvodu el. energie, stĺpy telekomunikačného vedenia
d/ pozemky verejne prístupných parkov , priestorov a športovísk
e/ pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
f/ na pozemky, ktorých využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich postihnutie nadmerným imisným
zaťažením, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením
g/ pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
h/ lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby /prvej prebierky/.
3/ Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov / § 17 ods.3. zák. č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov/ na :
a/ stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie a ostatnú
zárobkovú činnosť
b/ stavby alebo byty slúžiace školám a školským zariadeniam, zdravotníckym zariadeniam, stavby slúžiace na účely
sociálnej pomoci, knižnice.
4) Daňové úľavy sa poskytujú za splnenia zákonných podmienok uvedených vo všeobecne záväznom nariadení s
účinnosťou od l. januára zdaňovacieho obdobia.
5) Starosta obce je oprávnený požadovať predloženie ďalších podkladov, na základe ktorých bude možno nepochybne a
jednoznačne posudzovať žiadosti a rozhodovať vo veci.

§ 19 Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa
daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.
decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára
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bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností
rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak toto
nariadenie neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
3)Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto
skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

§ 20 Daňové priznanie
1/ Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňovník, ktorí nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu
zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Pokiaľ daňovník
uplatňuje nárok na oslobodenie od dane, musí tak urobiť v daňovom priznaní v zmysle schváleného VZN obce,§ 18.
2/ Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická, alebo právnická osoba .Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia
písomne oznámiť správcovi v lehote na podanie daňového priznania. Toto sa nevzťahuje na manželov, nakoľko
nehnuteľnosti majú v bezpodielovom spoluvlastníctve a daňové priznanie podáva jeden z manželov.
3/ Daňové priznanie možno podať len na tlačive vydanom Ministerstvom financií SR.
4/ Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
5/ Daňovník je povinný uviesť v priznaní:
- meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, v prípade právnickej osoby /podnikateľa/ obchodné meno,
názov, IČO, sídlo, miesto podnikania
- súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.
Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
Tlačivá si môže daňovník vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Rudňanoch v úradných hodinách .

§ 21 Vyrubenie dane
1) Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k l. januáru príslušného zdaňovacieho obdoba.
2) Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť dane vydražiteľovi začínajúc mesiacom
nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia
3) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal
priznanie; v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý podal priznanie
4) Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje a vyberá od 0,033 eura .

§ 22 Platenie dane
1/ Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Vyrubená daň z nehnuteľnosti do výšky 33 eur je splatná do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.
2/Správca dane určuje platenie vyrubenej dane nad 33 eura v dvoch rovnaných splátkach a to:
I. splátka do 31.mája.,
II. splátka do 30. septembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
3/ Dane sa platia správcovi dane v eurách. Daň možno zaplatiť:
a/ bezhotovostným prevodným príkazom na účet obce
b/ v hotovosti:
- poštovou poukážkou
- do pokladne v kancelárii obecného úradu.
Pri každej platbe musí byť uvedené na ktorú daň je platba určená.
Horizont 5 / 2010
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ŠIESTA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 43
1) Obec Rudňany vyberá za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
miestny poplatok.
2) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok ) sa platí za komunálne odpady
okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
3) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b) fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri
nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť ),
c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie,
d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
4) Ak má osoba podľa odseku 3 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 3 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu.
5) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom
podľa odseku 3, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom, je hospitalizovaná v
zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
b) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s
poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
c) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo
d) mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo
drobné stavebné odpady.
6) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom,
poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku
zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len platiteľ ).
7) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci
ručí platiteľ.
8) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 3 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v
plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie
za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná.
Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
9) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 3.

§ 44 Sadzba
Sadzba miestneho poplatku
1) Ak na zber zmesového komunálneho odpadu platiteľ používa zbernú nádobu KUKA 110 l určuje sa poplatok 0,0251
eura za osobu a kalendárny deň, t.j. 9,16 EUR/osoba/rok
2) Ak na zber zmesového komunálneho odpadu platiteľ využíva veľkokapacitný kontajner AVIA WOK:
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a) poplatok platí podľa počtu odvozov a to 111,36 EUR/ jeden odvoz
MŠ
5RP II
na výlete
v ZOO
b) ak platiteľ je zástupca bytového domu /spoločenstvá vlastníkov bytovú / platí poplatok
uvedený
v ods.1
písm.a)
0,0251
eura za osobu a kalendárny deň, t.j. 9,16 EUR/osoba/rok
c) ak ma platiteľ nádobu prenajatú pripočíta sa mu poplatok za prenájom vo výške 154,35 EUR/ za rok
3) Ak je vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti, ku ktorej sa neviaže trvalý pobyt, s vlastnou KUKA 110 l nádobou, platí
poplatok podľa počtu nádob a počtu odvozov, zapojený do systému zberu -1x za dva týždne 26 odvozov ,1x za štyri
týždne 12 odvozov pričom poplatok za jeden odvoz je 3,18 EUR
4) Ak vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti, ku ktorej sa neviaže trvalý pobyt, ako stavby rekreačných chát, domčekov
využívaných na individuálnu rekreáciu platí paušálny poplatok 14,93 EUR na jeden rok
5) Na miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa
výška poplatku každému poplatníkovi vyrubí platobným výmerom.
6) Poplatok sa určuje na obdobie 1 roku

§ 45 Ohlásenie
1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť,
ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v
prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné
údaje ); ak je poplatníkom osoba podľa § 43 ods. 3 písm. c) alebo písm. d), názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 43 ods. 7,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 44 spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje;
ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 48 aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo
odpustenie poplatku.
2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako
mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

§ 46 Vyrubovanie
1) Poplatok obec vyrubí platobným výmerom. Pri vyrubovaní poplatku obec bude vychádzať:
a) u fyzických osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt z údajov v evidencii obyvateľstva o trvalom pobyte
podľa stavu k 1. januáru,
b) u poplatníka uvedeného v § 43 ods. 3 písm. b), c) a d) podľa údajov uvedených v oznámení
2) Spôsob vyrubovania poplatku u fyzických osôb uvedených v § 43, ods. 3 písm. a), poplatok bude vyrubený za všetkých
členov domácnosti jedným platobným výmerom, na ktorom budú uvedené mená poplatníkov. Výšku vyrubeného
poplatku obec upraví v priebehu roka v prípadoch, ak nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku
alebo zánik poplatkovej povinnosti. Z titulu zmien v trvalom pobyte v rámci obce nebudú vykonávané prepočty ročného
poplatku.
3) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že
nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví obec výšku poplatku v nasledujúcom určenom
období podľa okolností, ktoré nastali.

§ 47 Splatnosť poplatku
Splatnosť poplatku sa uvádza na platobnom výmere.

§ 48 Zníženie poplatku (úľavy) a vrátenie poplatku
1) Poplatníkom sa poskytnú úľavy vo výške 50 % poplatku na týchto členov domácnosti:
a)osobu , ktorá nebýva celoročne v obci – je na prechodnom pobyte v mieste svojho pracoviska (pracujúca osoba mimo
trvalého bydliska),
b)osobu, ktorá býva v mieste svojho štúdia (študent) a predložia o tom úradný doklad.
2) V častiach obce, kde nie je možné zabezpečiť odvoz zmesového odpadu pre neprístupnosť terénu v zimnom období sú:
časť Zimné :
od súp.č. 176 po súp.č. 186 vrátane
Horizont 5 / 2010
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časť Závistlivec: od súp.č. 340 po súp.č.356 vrátane a súp. č. 378 a 387
časť Stupy:
od súp.č. 258 po súp.č. 280 vrátane
určuje sa poplatok 0,0167eura za osobu a kalendárny deň, t.j. 6,10 eur/osoba / rok
súp. č. 281- bez poplatku
časť Ždiarik od súp. č.363 po 367 vrátane – bez poplatku.
3) Pre osoby s trvalým pobytom v časti obce Zabijanec (drevené domčeky) sa určuje sadzba 0,17 eur na osobu a mesiac t.j.
1,99/osoba/rok .
Obec poskytne úľavu na základe predloženia potvrdenia o návšteve školy , nájomnej zmluvy, potvrdenia ubytovacieho
zariadenia, potvrdenia o prechodnom pobyte, potvrdenia zamestnávateľa, predložením pracovnej zmluvy, čestného
vyhlásenia, ak sa osoba dlhodobo zdržiava v zahraničí a pod.
Poplatník žiadosť o úľavu a preukázanie nároku na úľavu predloží do 31. januára bežného roka. Na žiadosti po tomto
termíne obec neprihliada.
3) Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným
výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného
platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného
obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eura.

SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 49
Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e) a f) poplatok podľa § 2 ods. 2 možno zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky
oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.

§ 50 Rozpočtové určenie miestnych daní
Výnos z daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k
týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce Rudňany.

§ 51 Zaokrúhľovanie
Daň, splátka dane a pomerná časť dane podľa tohto VZN a poplatok sa zaokrúhľujú na euro centy nadol.

§ 52 Spôsoby vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce na Obecnom úrade v Rudňanoch
b) bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 24120592/0200 vedený vo VÚB, a.s. Spišská Nová Ves s uvedením
čísla výmeru príslušnej dane, ako variabilný symbol.

§ 53 Konanie
Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní a poplatku podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov.

OSMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 54
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Rudňany č. 18/2008 zo dňa 18.12.2008 o dani z nehnuteľnosti - Uznesenie č.246 zo dňa 18.12.2008.
2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch.

§ 55
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválené Obecným zastupiteľstvom v Rudňanoch Uznesením č. 335 zo dňa
15.12.2009 nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2010
Miroslav Blišťan, starosta obce
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Máj, lásky čas

Ujko Pišta

Henrieta Horská

Ľudze dobre, máj je odjakživa lásky čas,
čas, ked še zobudzaju hormony v nas.
Mladež – tota vyštartovala do ulic,
lem take pariky dze – tu videno še kryc.
Šak to prekrasne, treba nam populaciju
zvyšovac,
a aj jej kvalitu dajak treba dotrimovac.
Nech len veľo lasky na dzedzine budze,
bo s ňu su i kus inakše ľudze.
Teraz najnovši sebe dakto zmyšlel raz v noci,
že nam rudňančanom budze napomoci.
A kedže leto še každu hviľu bliži,
usudzil, že še nam treba športovo vyžic.
Kupalisko na plavane zasypali paru roky
dozadu,
ta nam scel urobic plavareň z obecneho
uradu.
Ta to ne plano myšlel, len technika zlyhala,
tota voda mala stac a ona še dolu murmi ľala.
Dneška v unii to dajak inakši še robi
nakonec.
napišu projekt, shvaľa peneži, až potom še
idze na vec.
On išol od konca, perši konal potom
rozmyšľal.
bars to nedomyšlel, bo len škody nam
nahystal.
Že še treba poctivo ku majetku dostac je vec
jasna,
no zradzila ho chamtivosc vlastna.
Úrad še opravi a aj tota spoločenska sala,
jeho ked ulapja, ta to budze haňba nemala.
Nech še vam šickym i bez kradnuca dari
dozaista,
s takym želanim vas pozdravuje
Ujko Pišta.

VRTOŠIVÁ

Rástla dospievala, potom už túžila.
Túžila po láske, ktorá by ju hriala,
ľúbila, milovala verne, oddane.
Vyrástla, dospela, opeknela,
túžiť neprestala.
Mala lásky prelietavé, nestále.
Páčila sa mnohým chlapcom,
lež čo z toho, keď žiaden
nebol jej typom.
Na návrhy odpovedala vždy smiechom
a rýchlym plavným krokom,
ich tam nechala stáť
sťa ovalených drúkom.
Potom už aj osmutnela,
menej sa už usmievala,
jamky v lícach zahládzala.
Že vraj prečo?
Akoby nie, keď ostatné, čo i mladšie
chodia s chlapcami za ruky,
kdežto ona s nikým, a to boli
pre ňu muky.
Po čase však prišiel ten,
vysnívaný sťaby sen.
Láska pre ňu začla v máji,
to akoby v dákej báji.
Cítila sa ako v nebi.
Vydrží to? A dokedy?
Chodí s ním už štvrtý mesiac,
zažila s ním už veľa krás.
Má ju rád, ona to vie.
Len ona často premýšľa,
či ho vôbec rada má,
či on ku nej pristane,
hoci ináč milý je, i pekný,
bo sa druhým páči,
to len ona v svojej mysle
planý vrtoch často vláči.
Jeho trápi čoraz viac,
bo lásky mu málo dáva,
ale jej sa vždy pozdáva,
že jej dáva priveľa.
Dakedy by najradšej
bola opäť celkom sama.
No vzápäť berúc na vedomie,
aké by bolo svedomie,
pomyslí si na neho
a vie: „Žiť treba pre neho!“

INZERÁT
Predám prerobený dvojizbový
byt na Zapálenici aj so zariadením.
Cena 20 000 EUR
Tel.: 0904 408 652

Teda taká vrtošivá je tá deva spanilá!
Horizont 5 / 2010
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Spoločenská rubrika
Zaznamenali s me v mesiaci apríl – máj:
Odsťahovanie
Narodenie
Viktória Hudecová
Ondrej Pokuta
Valéria Horváthová
Jana Horváthová
Jana Horváthová
Alex Horváth

Úmrtie

Lucia Trajanoska
Daniel Dúbravec
Eva Meleková
Barbora Meleková

Významné životné
jubileá v máji

65 rokov
Helena Andrassyová Margita Stanislavová
*1934
60 rokov
Uzavretie sobáša
Margita Mariančiková
Michal Biskup
Igor Horváth
a Erika Janečková
25. výročie
Mgr. Zuzana Rabinská
uzavretia
a Ing. Peter Fecura

Prisťahovanie
Lenka Hamráčková
Peter Hamráček

manželstva

Ľubomír Vardžík
a Silvia rod. Tuľová

Zo športu - FUTBAL
VÝSLEDKY FK za máj
„A“ mužstvo
OŠK Rudňany — MFK Rožňava
Neuvirth, Polkabla, Zajac
Haniska — OŠK Rudňany
OŠK Rudňany — Bodva Moldava
OŠK Rudňany — Helcmanovce
Veľké Kapušany — OŠK Rudňany
Farkašovský

Stav podľa vekových kategórií

Obyvateľstvo obce
k 15. 5. 2010
Spolu

Muži

Ženy

Spolu

3790/1791 1878/867 1913/924

Deti do 18 rokov

1468/1075

723/518

745/557

– z toho do 15 rokov

1260/ 954

611/450

649/504

Ostatní obyvatelia

2322/ 716

1154/349 1168/367

Policajné okienko
Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti za apríl 2010
v obci Rudňany. Za uvedené obdobie bolo spáchaných:
Za uvedené obdobie boli spáchané
2 trestné činy - zanedbanie povinnej výživy
Tieto prečiny boli objasnené, ich páchateľ bol zistený.
5 priestupkov
- 3 prípady - priestupky proti majetku, drobné krádeže
a poškodenie veci
- 2 prípady – priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu – rôzne schválnosti a prieky
V jednom prípade u priestupku proti majetku sa doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa a to u poškodenia sklenenej výplne na budove potravín CBA Slovakia s.r.o.
Lučenec v obci Rudňany.
Starší inšpektor pre riadenie policajnej stanice,
npor. Stanislav Varša, OO PZ Markušovce

SPOMIENKA
3:1
7:0
0:5
2:0
2:1

DORAST
Valaliky — Rudňany
1:0
Medzev — Rudňany
1:1
Mikuš
Rudňany — Lokomotíva Košice „B“ odložené na
12.5.2010

ŽIACI
Rudňany — Sokol Chrasť n. H.
7:1
Hrabušice — Rudňany
0:0
Prakovce — Rudňany
1:2
Rudňany — Slovinky odložené na 5. 5. 2010

Keď sa zdá, že strácame všetko čo sme v živote mali,
keď cítiš vosk a vôňu chryzantém, to nie je koniec. Smrťou sa predsa život nekončí, iba zabudnutie znamená
koniec života.
Dňa 16. 5. 2010 sme si pripomenuli
smutné prvé výročie od náhlej smrti
našej milovanej mamičky a babičky
Anny Kurinovskej a zároveň sme si 4.
4. 2010 pripomenuli 40 rokov od úmrtia nášho otca Jozefa Kurinovského.
Na Vašu dobrotu a lásku nikdy nezabudneme.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí ich poznali a nezabudli.
Na hrobe kytička, kahanček svieti, to tichá spomienka
milujúcich detí.
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