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Milí čitatelia,
prostredníctvom
obecných novín Vás
chce osloviť veľký obdivovateľ našej
obce – herec, režisér a herecký pedagóg Dušan Kaprálik, ktorý tu so svojou ro–red
dinou prežil nejednu dovolenku.

Milí moji Novoťania,
chcel by som sa Vám poďakovať. Poďakovať za to, že vôbec ste, lebo keby ste neboli,
musel by som si Vás vymyslieť. Vás, dobrých
ľudí, ktorí žijete v zázračnej krajine a možno preto ste aj Vy zázrační.
U Vás v Novoti sa človek, či chce alebo
nie, musí cítiť povznesený. Povznesený nad
to svoje denno-denné pechorenie, nad svoje
trápenie a starosti, nad veci, ktoré vyzerajú
závažne, ale nie sú.
Veď čo človek potrebuje? Dve autá? Drahé dovolenky v exotických krajinách? Pocit
moci? Veľa – veľa peňazí? Nie! Človek túži byť človekom. Mať rád svojich blízkych,
chce mať istotu, že keď ho stihnú zlé časy,
nájde pochopenie a pomoc, túži byť užitočný (s pocitom, že sa mu to vráti v dobrom)
a túži po tom cítiť sa „ako doma“. To všetko
u Vás, milí Novoťania, je.
Ako to robíte? Pomáha Vám v tom nádherné prírodné prostredie, v ktorom žijete?
Alebo dôverné poznanie, že krásna, ale aj
drsná a niekedy krutá príroda neznáša faloš, pohodlnosť a nepraje podvodníkom,
ktorí síce ľudí môžu podviesť, ale prírodu
nie. Alebo sú to zdedené a nepísané pravidlá
o tom, ako treba žiť? Neviem.
Viem však jedno: napriek krutosti prírody, dennodennej lopote, nespravodlivosti sveta, možno aj podrazom, žijete svoj život po svojom, poctivo. Dobro je pre Vás ešte
stále viac ako zlo.
Poviete, že to tak má byť všade. Ale ja to
všade necítim tak intenzívne, ako u Vás. Aj
preto som si Novoť zamiloval.
Aj preto, že je krásna, že má zákutia,
ktoré prinášajú pokoj, zmierenie. Zákutia,
ktoré potešia oči, srdce aj dušu. Aj chuťové
bunky. Veď u Vás dozrievajú jahody, maliny,
čučoriedky a huby naraz! To nie je nikde inde, len u Vás!
Milí Novoťania, čo Vám zaželať do ďalšieho roka?
Veľa zdravia, radosti, pokoja a lásky.
Váš Dušan Kaprálik

27. 12. 2004 Dobrá novina

E-FOTO STANISLAV MIKOLAJČÍK

Dobrá novina 2004/2005
Aj tohto roku sa deti našej obce zapojili do jubilejného 10. ročníka Dobrej noviny.
Ide o kolednícku akciu rozšírenú vo farnostiach celého Slovenska. Jej výťažok je venovaný tým, ktorí sa bez vlastného pričinenia stali obeťou chudoby a tohto roku sa
z neho podporia vzdelávacie projekty v Keni, Sudáne, Ugande a Južnej Afrike.
Novot sk í
koledníci sa
pr ipr avova li pod vedením animátoriek Veroniky Kasanovej
a Ľubomíry
Bolekovej. Až
50 koledníkov (z toho 13 budúcich
birmovancov) bolo rozdelených na
5 skupín a každá skupina prešla
27. decembra jednu časť: Šoltýstvo,
Zimnicovú, Podkopec, Podešťanskú
a Barutovú.
Výsledkom ich koledovania bola suma 48 500 Sk, ktorú poukázali na účet občianskeho združenia
eRKo – HKSD, Dobrá novina.
Odmenou pre koledníkov z našej
obce bol 16. januára 2005 ples v Katolíckom dome v Námestove.
Poďakovanie však patrí všetkým,
ktorí sa na projekte podieľali – vdp.
Mariánovi Dopaterovi, animátorkám, koledníkom a najmä všetkým
darcom z našej farnosti.
Mária Kondelová

Ponúkame Vám novoročnú atmosféru z r.
FOTO CYPRIÁN JAKUBJAK
1967
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Spomíname a predstavujeme
V tejto rubrike
si chceme pripomenúť a predstaviť Vám významné osobnosti, ktoré sa v Novoti narodili alebo pôsobili. Začíname
s človekom, ktorý
nás niekoľko rokov duchovne formoval a jeho pôsobenie bolo pre našu farnosť veľkým požehnaním.
Ladislav Hágovský – kňaz, správca
našej farnosti v rokoch 1973 – 1986
Narodil sa 16. októbra 1915 vo Veľkej
Lomnici. V útlom detstve stratil obidvoch
rodičov a spolu so súrodencami ho vychovala teta. 17. júna 1940 bol vysvätený za
kňaza a na prvé miesto kaplána nastúpil
do Ústia na Orave. Po roku sa stal kaplánom v Spišskej Belej a roku 1944 tam začal pôsobiť ako správca farnosti. Od roku
1946 pôsobil vo Svite a v tom období sa
stal členom spoločenstva Rodina, kde bol
známy pod krycím menom Dominik. Toto spoločenstvo vzniklo počas druhej svetovej vojny a združovalo veriacich, rehoľníkov a kňazov. Jeho úlohou bolo oživiť
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náboženský život na Slovensku. To nebolo po vôli vládnej moci, ktorá nastúpila roku 1948, a tak roku 1950 bol Ladislav Hágovský zaistený a o rok neskôr odsúdený
na 18 rokov väzenia, kde veľa vytrpel pre
Krista a Cirkev.
Z väzenia bol prepustený v roku 1960,
ale štátna moc mu odmietla dať súhlas
ku kňazskej službe a mohol pracovať len
vo výrobe. V čase tzv. pražskej jari, po roku 1968 mu umožnili pôsobiť vo farnosti Spišská Sobota a v rokoch 1972 – 1973
účinkoval v Žákovciach.
V novembri 1973 prišiel do našej farnosti a pracoval pre nás obetavo a neúnavne až do svojej smrti. Mali sme šťastie,
že v našej farnosti prežil viac ako12 rokov
a bolo to jeho najdlhšie účinkovanie.
Zomrel 2. januára 1986 na zlyhanie srdca. Posledná rozlúčka s ním bola v našom
chráme 4. januára 1986 a pochovaný je
v Ružomberku.
Osobnosť vdp. Ladislava Hágovského si zasluhuje väčšiu pozornosť, a preto
chceme pri príležitosti nedožitého životného jubilea získať viac informácii o jeho
skromnom a statočnom živote. Budeme
radi, ak nám ponúknete svoje spomienky,
zvukové záznamy alebo fotografie.
Mária Kondelová

5. 12. 2004 Posvätenie kaplnky

FOTO ŠTEFAN BULÁK

Posvätenie novej kaplnky
V nedeľu, 5. decembra 2004 sme v našej farnosti posvätili novú kaplnku Nepoškvrneného počatia Panny Márie – pri hlavnej ceste na Zimnicovej.
Za účasti asi 150 veriacich ju posvätil správca farnosti PaedDr. Marián Dopater
spolu s vdp. Karolom Lihositom. Kaplnka v našej farnosti pribudla najmä z iniciatívy Štefana Furgaláka, Jána Vávriňáka, Vendelína Zavoďana a financovaná bola z rozMária Kondelová
počtu obce.

NAJSTARŠÍ OBČANIA OBCE
NOVOŤ NAD 90 ROKOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verona Betíková 101 rokov – DD DSS
Mária Kobolková 93 rokov – DD DSS
Ján Furgalák 92 rokov – DD DSS
Jozefína Vlčáková 91 rokov
Anna Fafaláková 91 rokov
Janka Hilbrychtová 90 rokov
Serafín Subjak 90 rokov
Karolína Šprláková 90 rokov
– DD DSS
Emília Orčíková

ZOMRELÍ OBČANIA NOVOTE
V ROKU 2004
Kristína Vavriňáková, nar. 14. 1. 1915, †
11. 1., 89 r; Anton Tatík, nar. 21. 2. 1926,
† 12. 1., 78 r; Anna Chovancová, nar. 23.
12. 1926, † 16. 1., 78 r; František Majerčík, nar. 8. 6. 1963, † 2. 2., 41 r; Vendelín
Buľák, nar. 20. 2. 1931, † 24. 2., 73 r; Jozef
Judiak, nar. 29. 7. 1923, † 29. 2., 81 r; Mária Rabčanová, nar. 24. 10. 1926, † 19. 3.,
78 r; Žofia Dibdiaková, nar. 16. 5. 1924, †
26. 3., 80 r; Jozef Zímel, nar. 29. 11. 1932,
† 1. 4., 72 r; Tibor Štrkáč, nar. 24. 3. 1939,
† 13. 4., 65 r; Kristína Brišová, nar. 4. 7.
1929, † 17. 4., 75 r; Jozefína Mišuthová,
nar. 6. 3. 1912, † 21. 4., 92 r; Cecília Zavoďančíková, nar. 20. 10. 1915, † 1. 5., 89
r; Severín Prokop, nar. 16. 12. 1934, † 5.
5., 70 r; Emil Žabka, nar. 28. 11. 1935, † 9.
5., 69 r; Albín Durčák, nar. 6. 1. 1930, † 7.
5., 74 r; Štefan Ovšák, nar. 20. 12. 1925,
† 27. 5., 79 r; Kristína Boboňová, nar. 27.
8. 1924, † 29. 5., 80 r; Gustav Jacz, nar. 6.
2. 1948, † 27. 5., 56 r; Felix Vojtas, nar. 27.
11. 1923, † 11. 6., 81 r; Anton Ovšák, nar.
22. 5. 1911, † 15. 6., 93 r; Johana Vojtkuľáková, nar. 25. 11. 1924, † 26. 6., 80 r; Pavol Šupol, nar. 26. 8. 1929, † 7. 7., 75 r; Mária Turňová, nar. 24. 12. 1924, † 13. 7., 80
r; Kamila Kyšková, nar. 13. 4. 1944, † 15.
7., 60 r; Viktor Boboň, nar. 26. 11. 1936,
† 25. 7., 68 r; Mária Murínová, nar. 1. 5.
1953, † 1. 8., 51 r; Mária Babišová, nar.
27. 6. 1925, † 11. 8., 79 r; Helena Bartíková, nar. 27. 8. 1931, † 10. 9., 73 r; Jozef
Adamica, nar. 26. 4. 1946, † 12. 9., 58 r;
Jozef Bartoš, nar. 9. 3. 1957, † 21. 9., 47
r; Jozef Buľák, nar. 19. 9. 1921, † 17. 9.,
83 r; Štefan Brunčák, nar. 20. 4. 1940, †
29. 9., 64 r; Johana Murínová, nar. 16. 8.
1924, † 3. 11., 80 r; Anton Benčík, nar.
19. 7. 1941, † 6. 11., 63 r; Ľudovít Balún,
nar. 8. 6. 1933, † 8. 11., 71 r; Štefan Vojtaššák, nar. 17. 4. 1929, † 12. 11., 75 r; František Latus, nar. 6. 10. 1928, † 21. 11., 76
r; Gustáv Bartík, nar. 23. 6. 1928, † 30.
11., 76 r; Alojz Sitarčík, nar. 15. 11. 1931
† 12. 12., 73 r.; Alojz Pisarčík, nar. 11.
6. 1933, † 19. 12., 71 r; Terézia Kuhejdová, nar. 5. 7. 1915, † 21. 12., 89 r; Terézia
Hrubjaková, nar. 1. 1. 1929, † 29. 12., 75 r;
Emília Orčíková, matrikárka OcÚ
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Privítali sme Nový rok 2005

Aj Novoťania vítali Nový rok spoločne. Časť ľudí prežila posledné chvíle roka
2004 v chráme na ďakovnej pobožnosti. Veľa ľudí sa zišlo v centre dediny pri
vianočnom stromčeku. Ešte pred polnocou začal nádherný ohňostroj a trval
takmer nepretržite viac ako 40 minút.
Podieľal sa na ňom Obecný úrad spolu
s významnými miestnymi firmami a tiež
aj rodákmi, ktorí tu trávili sviatky. Ľudia si
v prvých minútach Nového roka vzájomne
blahoželali a prežívali radosť, niektorí si

zaspievali pri harmonikách bratov Brodecových. Tešíme sa, že záujem občanov
o spoločne vítanie Nového roka stále narastá a dúfame, že z toho vznikne pekná
tradícia.
–red

Tradícia Troch kráľov pokračuje

EVIDENCIA OBYVATEĽOV
NOVOTE
K 31. 12. 2004
K 1. januáru mala Novoť
3123 obyvateľov
Prehľad o pohybe obyvateľstva
v roku 2004:
• počet prisťahovaných – 49
• počet odsťahovaných – 37
• počet narodených – 43 deti
(20 chlapcov, 23 dievčat)
• počet zomrelých – 43 obyvateľov
(26 mužov, 17 žien, 22 ľudí žilo
v DD a DSS)
• počet uzavretých manželstiev – 20
• počet trvale prihlásených cudzincov – 7
• počet prihlásených na prechodný
Emília Orčíková
pobyt – 29

6. 1. 2005 Tradícia troch králov

E-FOTO STANISLAV MIKOLAJČÍK

Sme radi, že starodávna ľudová tradícia „chodenia po troch kráľoch“ sa
udržuje aj v našej obci a každý rok možno zazrieť sem-tam nejakú skupinku koledníkov. Ďakujeme „trom kráľom“, že k nám zavítali aj tohto roku,
lebo ich návšteva je čoraz vzácnejšia.
Mária Kondelová
V ROKU 2004 MANŽELSTVO
UZAVRELI
Ľubomír Vavriňák a Lenka Murínová,
Ing. Martin Durčák a Oľga Pantoková, Peter Mikolajčík a Jana Serdelová,
Augustín Bartoš a Zuzana Pilšáková,
Jozef Serdel a Ľudmila Sochuľáková,
Michal Laštík a Iveta Joňáková, Vladimír Jendrašík a Gabriela Vlčáková,
Mgr. Ľuboš Kohút a Mgr. Darina Subjaková, Ladislav Durčák a Veronika
Smarkoňová, Štefan Vojtaššák a Ľubomíra Zavoďančíková, Ing. Anton Brandys a Ing. Soňa Martynková, Jozef
Ovšák a Monika Zavoďanová, Roman
Bichel a Ľudmila Bulvasňáková, Vladimír Kocúr a Paulína Jakubjaková, Stanislav Veselovský a Andrea Políčeková,
Roman Javor a Andrea Vajáková, Dušan Durčák a Zuzana Šusteková, Jaroslav Verníček a Terézia Vojtaššáková,
Jozef Kosmeľ a Zuzana Kormaňáková,
František Bruník a Marcela Serdelová.

Bohatá snehová januárová prikrývka
potešila, ale aj priniesla starosti

E-FOTO ALŽBETA KONDELOVÁ

DETI NARODENÉ V ROKU 2004
(od 5. 1. 2004 – 27. 12. 2004)
Jakub Kondela, Simona Kozaňáková,
Marek Rypák, Matej Todorov, Tatiana Vlčáková, Adrián
Vavriňák, Františka
Franeková, Matej Jakubjak, Kristína Jakubjaková, Barbora Bartošová, Tomáš
Beňuš, Natália Hrubjaková, Marianna
Buľáková, Barbora Chromuľáková, Sidónia Bulvasová, Adela Vojtkuliaková,
Maroš Vojtkuliak, Sára Chromuľáková, Veronika Ciompová, Klára Kvaková, Jozef Durčák, Michal Polťák, František Bulák, Patrícia Kocúrová, Šimon
Michlík, Dominik Pojezdala, Anna Zavoďančíková, Jakub Durčák, Andrej
Sivčák, Michal Laštík, Šimon Bolek,
Juraj Bystričan, Alexandra Ovšáková,
Dávid Rypák, Lucia Buľáková, Adela Chudiaková, Nikola Mikolajčíková,
Anežka Bystričanová, Jakub Zavoďančík, Tímea Hujčáková, Stanislav Bartoš, Sára Vlčáková a Marta Pidíková.
Emília Orčíková
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Decembrové zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zápisnica z rokovania obecného
zastupiteľstva v Novoti (ďalej len OZ),
konaného dňa 15. 12. 2004
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta
obce p. František Poleta. Na rokovaní
OZ sa zúčastnilo 10 poslancov – OZ bolo
uznášania schopné. Okrem poslancov sa
ako hostia zúčastnili šiesti občania.
Poslanci OZ schválili program v nasledovnom znení:
1. Návrh rozpočtu obce na rok 2005;
2. Návrh VZN obce o miestnych daniach;
3. Návrh VZN obce o dani z nehnuteľnosti;
4. Návrh VZN obce Novoť o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a
zneškodnenie komunálneho odpadu;
5. Informácie starostu obce.
PRIEBEH ROKOVANIA
K bodu 1:
O návrhu rozpočtu obce na rok 2005
informovala účtovníčka OcÚ p. Eva Kubániová. Okrem číselného vyjadrenia
príjmov a výdavkov uviedla, že rozpočet aj
pre budúci rok je vyrovnaný.
V porovnaní s minulým rokom uviedla,
že v rozpočte roku 2005 sú zahrnuté finančné prostriedky na originálne kompetencie obce, to znamená materské školy,
školské kluby a školské jedálne vo výške
4 749 000 Sk.
Celkový rozpočet obce predstavuje sumu 15 000 000 Sk.
O rozpočte na úseku školstva informoval riaditeľ školy Mgr. Paták
Rozpočet školy predstavuje sumu
12 241 000 Sk.
Starosta obce k jednotlivým položkám
výdavkov a príjmov dopresnil niektorými
údajmi a uviedol, že v priebehu roka budú
zrejme potrebné zmeny v jednotlivých
kapitolách.
V rozprave k uvedenému bodu zodpovedal starosta obce na otázku J. Orčíka či
v termíne, v ktorom prebieha rokovanie je
možné schváliť rozpočet do 31. 12. 2004.
Keďže návrh rozpočtu je vyrovnaný možno ho prerokovať.
J. Florek mal dotaz na výšku dotácie na
žiaka. Otázku zodpovedal Mgr. Paták.
V rozprave poslanci vyslovili súhlas
s tým, aby prípadné úpravy v jednotlivých
kapitolách rozpočtu uskutočnil starosta
obce. Schválený rozpočet tvorí prílohu č.
1 Zápisnice OZ.
V roku 2005 budú hlavné úlohy v rozvoji obce smerované na tieto hlavné
smery:
• po prevzatí školy pod správu obce
musíme venovať pozornosť rekonštrukcii
a oprave hlavne budov, nakoľko sme tieto
prevzali od štátu v dosť neutešenom stave.

Plánujeme:
• výmenu niektorých okien,
• izoláciu potrubia ústredného kúrenia,
• výmenu nefunkčných radiátorov,
• v rámci Operačného programu základnej infraštruktúry podľa vypracovaného projektu vynaložiť cca 19 mil. Sk na
rekonštrukciu rovných striech a údržbu
budov ZŠ.
Tieto akcie bude možné realizovať len
po dotácii z európskych fondov. V tomto
období je žiadosť po stránke finančnej,
technickej i odbornej schválená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja, no
pre nedostatok zdrojov zo štrukturálnych
fondov EÚ bola zaradená do poradovníka.
Realizovaná bude po naplnení zdrojov.
V rámci obce uvažuje rozpočet s týmito hlavnými akciami:
• pokračovať v rekonštrukcii rozvodov
vodovodnej siete v celkovom náklade 2 mil.
Sk;
• najväčšou akciou bude kanalizácia obce, kde plánujeme výšku 3 mld. Sk v rámci
regiónu okresu Námestovo. Prostriedky
budú uvoľnené po schválení finančnej
čiastky v Bruseli, čím by sa zároveň uvedená akcia začala realizovať;
• naďalej budeme venovať pozornosť
úprave MK s nákladom 2 mil. Sk. V rámci
TV IBV je požadovaná dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo
výške 2 mil. Sk;
• na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok (kríže, sochy) uvažuje rozpočet s výdavkami 100 tisíc Sk;
• na opravu elektrických zariadení,
miestneho rozhlasu, údržbu budov plánujeme vynaložiť 800 tisíc Sk, na rozvoj
športu a telesnej kultúry príspevok vo
výške 100 tisíc Sk.
Na tieto a ďalšie akcie by finančné
prostriedky obce nestačili, preto vynakladáme úsilie získať ich zo zdrojov iných.

Okrem problematiky uvedenej v programe jednotliví poslanci informovali
o niektorých problémoch:
• P. Mikolajčík S. hovoril o nutnosti
opraviť svetlo pri rodinnom dome Hrubjak
• Mgr. Jakubjaková navrhla možnosť
pre bezpečnosť chodcov zriadiť zábradlie
na št. ceste oproti cintorínu
• P. Florek J. upozornil na nutnosť opravy cesty pri J. Kondelovi, kde je problémom zatekanie
• MVDr. Orčík navrhol ako jednu z možností upraviť odbočku cesty na Poľnohospodárske družstvo pri rod. dome Jakubjak
• Mgr. Ondrejka uviedol návrhy niektorých občanov na možnosť obmedzenia
rýchlosti na 40 km v úseku št. cesty Obecný úrad – Orčík
• Niektorí poslanci konštatovali, že
v niektorých úsekoch nie je počuteľný rozhlas
• P. Poleta, starosta obce odpovedal na
jednotlivé návrhy s možnosťou ich riešenia, pri oprave MR uviedol, že tento sa
priebežne opravuje a predpokladá sa aj
odstránenie uvedeného problému.
Po ukončení rozpravy predniesol návrh na uznesenie prednosta OcÚ p. Brodec. Uznesenie bolo schválené v znení tak,
ako je priložené k zápisnici OZ.
NA ZÁVER vystúpil starosta obce s tým,
že poďakoval poslancom za prácu v roku
2004, taktiež občanom, ktorí svojou aktivitou prispeli k plneniu úloh v obci. Poprial
všetkým pevné zdravie a veľa úspechov
v osobnom i pracovnom živote.
UZNESENIE č. 13
z rokovania obecného zastupiteľstva
v Novoti, konaného 15. 12. 2004

K bodu 2, 3, 4:
Návrhy VZN uvedených v bode 2, 3, 4
obdŕžali všetci poslanci na preštudovanie
pred termínom konania OZ. Poslanci,
taktiež aj ostatní občania mohli a pripomienkovali uvedené 3 dokumenty tak,
že schválené návrhy VZN boli schválené
tak, ako sú uvedené v prílohe Zápisnice.
Z uvedeného dôvodu pri samotnom prerokovaní už neboli žiadne návrhy.
Okrem Ing. Kondelu, ktorý navrhol
oslobodenie dane za ubytovanie u mládeže do 18 rokov veku.

A: Schvaľuje
1. Rozpočet obce na rok 2005
2. VZN obce Novoť č. 3/2004 o miestnych daniach
3. VZN obce Novoť č. 4/2004 o dani
z nehnuteľnosti
4. VZN obce Novoť č. 5/2004 o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu
5. Komisiu podľa zákona č. 357/2004
v zložení: Ing. Milan Jakubjak, Margita
Račáková a MVDr. Ján Orčík
6. Odpredaj pozemku parc.č. 4107/01
o výmere 395 m2 pre Štefana Mikolajčíka,
Novoť č. 1003

K bodu 5:
V zmysle zákona č. 357/2004 o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov komisiu v zložení:
Ing. Milan Jakubjak, Margita Račáková,
MVDr. Ján Orčík.

B: Splnomocňuje
Starostu obce Bc. Františka Poletu úpravou rozpočtu v jednotlivých kapitolách
podľa naliehavosti v roku 2005.
Podpísal: Bc. František Poleta, starosta
obce Novoť
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Hlas Novote č. 1 / 5

Nové všeobecne záväzne nariadenia obce Novoť
VZN OBCE NOVOŤ O MIESTNYCH
DANIACH Č . 3 / 2004
ČASŤ II. Základné ustanovenia
§ 2 Druhy miestnych daní
Obec Novoť vyberá tieto miestne dane
(ďalej len dane):
a) daň za psa 60 Sk
b) daň za užívanie
verejného priestranstva 10 Sk/m2 na
deň
c) daň za ubytovanie 5 Sk/osoba/noc, od dane sú oslobodené osoby do 18 rokov
d) daň za predajné automaty 1 000 Sk
– 10 druhov tovaru, 2 000 Sk nad 10 druhov tovaru
e) daň za nevýherné hracie prístroje
– 1 000 Sk
S úplným znením VZN sa môžu občania
oboznámiť pri návšteve Obecného úradu.
VZN obce Novoť o dani z nehnuteľnosti č. 4 / 2004 o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Novoť
§ 1 Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Novoti podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti
na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára
2005 daň z nehnuteľností na kalendárny
rok 2005, ktorý je zdaňovacím obdobím.
2. Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane
z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov
pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.
ČLÁNOK I
§ 2 Daň z pozemkov
Základ dane
1. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku
bez porastov určená vynásobením výme-

ry pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2
uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Základom dane z pozemkov pre lesné
pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku určenej správcom dane.
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 1 m2 uvedenej v prílohe
č. 2 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
4. Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa vynásobí výmera
pozemkov v m2 pre pozemky uvedené v §
2 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia na rok 2005 je 6 Sk.
§ 3 Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z pozemkov je pre
všetky druhy pozemkov 0,25 % zo základu dane.
1. Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia, okrem pozemkom druhu orná pôda a lesné pozemky, na ktorých
sú hospodárske lesy a ostatné hospodársky využívané plochy sa v celej obci zvyšuje takto:
a) trvalé trávne porasty na 0,30 %,
b) záhrady na 0,30 %,
c) zast. plochy a nádvoria na 0,30 %,
d) stavebné pozemky na 0,30 %,
e) ostatné plochy na 0,30 %.
Druh pozemkov

Základ dane v Sk/m2

a) orná pôda
b) trvalé trávné porasty
c) záhrady
d) lesné pozemky
e) zastavané plochy a nádvoria
d) stavebné pozemky
g) ostatné plochy

3,88
0,81
56
6
56
560
56

ČLÁNOK II Daň zo stavieb
§ 4 Sadzba dane
1.Ročná sadzba dane zo stavieb je 1 Sk
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto VZN sa v celej obce zvyšuje (§ 12 ods. 2 zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:
a) 1,50 Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej

stavby;
b) 1,50 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo
okrem stavieb na skladovanie inej ako
vlastnej pôdohospodárskej produkcie
a stavieb na administratívu;
c) 4,50 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu;
d) 6 Sk za samostatne stojace garáže
a samostatné stavby hromadných garáži
a stavby určené alebo používané na tieto
účely, postavené mimo bytových domov;
e) 7,5 Sk za priemyselné stavby a stavby
slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie
a administratívu;
f) 22 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu;
g) 4,5 Sk za ostatné stavby.
2. Upravená ročná sadzba dane zo
stavieb uvedená v § 4 ods. 2 sa zvyšuje
pri viacpodlažných stavbách o 1,20 Sk
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia § 12 ods. 3 zákona
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
ČLÁNOK III. Daň z bytov
§ 5 Sadzba dane
1. Ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu
a nebytového priestoru.
2. Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5
ods.1 tohto VZN sa v celej obci zvyšuje takto:
1,50 Sk za každý aj začatý m2 za byt; 2 Sk za
každý aj začatý m2 za nebytové priestory.
Sadzba dane

Sadzba dane

0,25 %
0,30 %
0,30 %
0,25 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %

97,0 Sk /ha
24,30 Sk/ha
0,17 Sk/m2
150,0 Sk/ha
0,17 Sk/m2
1,70 Sk/m2
0,17 Sk/m2

ČLÁNOK IV
§ 6 Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny;
b) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signálné a iné
zariadenia bodov, geodetických základov,
stožiare rozvodu elektrickej energie;
c) pozemky verejne prístupných parkov,
priestorov a športovísk;
Pokračovanie – s. 6
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Nové všeobecne záväzne nariadenia obce Novoť
Dokončenie – s. 5
d) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave;
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami;
f) pozemky užívané cirkvou;
g) daň z pozemkov pre občanov starších
ako 70 rokov samostatne bývajúcich, ktoré
slúžia pre osobnú potrebu vo výške 75 %.
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb na:
a) stavby slúžiace školám a školských
zariadeniam;
b) stavby užívané cirkvou.
3. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov
takto: • 75 % z daňovej povinnosti na
stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov bývajúcich samých bez rodinných príslušníkov; • 50 %
z bytov, rod. domov a garáže vo vlast-

níctve ZŤP občanov; • 30 % u občanov,
u ktorých bývajú zdravotne ťažko postihnutí občania z bytov, rod. domov, garáži;
• 50 % pri bezvládnosti II. a III. stupňa.
ČLÁNOK V
§ 7 Platenie dane
1. Správca dane určuje platenie vyrubenej dane pre rok 2005: • nepresahujúca
1000 Sk do 31. 03. 2005; • presahujúcej u
fyzickej osoby 1000 Sk a právnickej osoby
10 000 Sk v štyroch rovnakých splátkach:
do 31. marca, do 30. júna, do 30. septembra, do 30. novembra; • ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku
výroby, v troch splátkach a to 20 % z vyrubenej dane do 30. júna, 30 % dane do 30.
septembra a 50 % dane do 30. novembra
bežného roka.
2. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak
je vyššia ako je uvedené v odseku 1.

Čistota obce – vec nás všetkých
Čistota životného
prostredia do značnej miery závisí od
uvedomenia si, že
odpad v akejkoľvek
forme patrí medzi
hlavné zdroje znečisťovania. Problém odpadu sa stal
celosvetovým problémom a aj preto všetky vyspelé krajiny venujú týmto otázkam
zvýšenú pozornosť.
Slovensko vstupom do EÚ prijalo za
svoje aj legislatívu platnú na tomto úseku.
Prvé kroky pri organizovanom zbere
komunálneho odpadu v našej obci siahajú do roku 1988. Je potešiteľné, že väčšina
našich občanov po počiatočnej neochote
si uvedomila, že životné prostredie, obec
i prírodu, v ktorej žijeme, musíme chrániť, nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie. Lebo to, čo dnes ešte považujeme
za samozrejmé, nemuselo by byť samozrejmosťou za niekoľko rokov. Preto je na
každom z nás, aby svojím konaním prispel
ku skvalitneniu prostredia, v ktorom žije,
k jeho čistote, ktorá spätne prispieva ku
kvalite nášho života.
Jednou z foriem ako prispieť k splneniu
tejto úlohy je zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Aj v našej obce väčšina občanov pochopila význam a
nevyhnutnosť tejto doslova úlohy doby. Aj
keď náklady na realizáciu zberu, prepravy
a zneškodňovania odpadu každoročne vo
všeobecnosti rastú, väčšina ľudí tieto povinnosti plní. Žiaľ, sú domácnosti, ktoré
z rôznych príčin ignorujú zákonom stanovené pravidlá.

Za rok 2004 boli nedoplatky od fyzických osôb 66 700 Sk, kým príjmy činili 686 180 Sk.
Aj právnické osoby v obci mali nedoplatok 27 042 Sk a príjmy činili 137 651 Sk.
Pre celkovú ilustráciu uvedieme výdavky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu za rok 2004:
a) vývoz PDO zabezpečovala Oravská
Lesná, 39 vývozov s počtom 595 kuka nádob, cena za vývoz kuka nádoby bola 19
Sk, tj. celkové výdaje činili 440 895 Sk;
b) ČEKOSPOL zabezpečoval vývoz
kontajnerov, celkové výdaje za rok 2004
činili 77 400 Sk;
c) za uskladnenie vyvezeného odpadu
boli výdaje 356 117 Sk;

3. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka 2005 vydraží nehnuteľnosť,
ktorá je predmetom dane z nehnuteľnosti,
zaplatí pomernú časť ročnej dane za rok
2005 začínajúc mesiacom nasledujúcom
po dni, v ktorom nehnuteľnosť na dražbe
nadobudol.
ČLÁNOK VI
§ 8 Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Novoť sa
na tomto všeobecne záväznom nariadení
o dani z nehnuteľnosti na rok 2005 uznieslo dňa 15. 12. 2004.
2. Zrušuje na VZN č. 1/2003 o dani
z nehnuteľnosti.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2005.
V Novoti dňa 15. 12. 2004
Bc. František Poleta, starosta
d) výdaje za verejné priestranstvá a
úpravu skládok boli 59 500 Sk.
Celkové výdaje za rok 2004 teda činili
933 912 Sk, kým príjmy boli 835 831 Sk.
Pre rok 2005 predpokladáme celkové náklady spolu s úpravou verejných
priestranstiev vo výške 1 100 350 Sk. Ak
predpokladáme príjem z predpísanej dane
za rok 2005 vo výške 950 000 Sk, vychádza
nám rozdiel 150 350 Sk. Uvedený prehľad
uvádzame aj preto, aby si každý občan uvedomil dôležitosť splnenia stanoveného poplatku, ktorý patrí v našej obci i napriek
zvýšeným nákladom medzi najnižšie.
K problematike zberu, prepravy a zneškodňovaniu komunálneho odpadu prijalo OZ na
svojom rokovaní 15. 12. 2004 VZN obce Novoť č. 5/2004 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku
…, z ktorého uvádzame podstatnú časť.
František Brodec, Bernárd Ondrejka

VZN OBCE NOVOŤ Č. 5/2004 O ZBERE, PREPRAVE A ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A MIESTNOM POPLATKU ZA ZBER,
PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU
3.2 Povinnosti držiteľa odpadu
3.2.1. Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo
iným nežiaducim účinkom
3.2.2. Na vyžiadanie obce poskytnúť
pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
3.2.3. Nakladať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať iba v súlade
s týmto nariadením
3.2.4. odovzdať svoje odpady na odvoz
a zneškodnenie, resp. zhodnotenie iba
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na

území obce podľa tohto nariadenia
3.2.5. Pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
alebo inom zaobchádzaní s nimi chrániť
zdravie ľudí a životné prostredie
3.2.6. Zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu
3.2.7. Užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci
3.2.8. Ukladať komunálny odpad alebo jeho zložky a drobný stavebný odpad
na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci
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3.3. Povinnosti obce
3.3.1. Obec Novoť je povinná: • vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva; • uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo
fyzickou osobou – podnikateľom na zber,
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov; • vyberať
miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce; • prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve; • zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných
stavebných odpadov; • pravidelne zabezpečovať prostredníctvom médií informovanosť pôvodcov odpadu o zbere, preprave a zneškodnení odpadu; • zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery na objemný
odpad; • zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery pri záhradkárskych osadách; • zabezpečiť zber vytriedených zložiek z komunálneho odpadu
ČLÁNOK 6 Miestny poplatok za zber,
prepravu a zneškodnenie komunálnych
odpadov
6.1. Základné povinnosti
6.1.1. Obec Novoť vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce
6.1.2. Obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov, pričom poplatník platí obci
miestny poplatok.
6.1.3. Správu poplatku vykonáva obec
a poplatok je príjmom rozpočtu obce.
6.1.4. Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Náklady na činnosti nakladania s KO a DSO
hradí obec z miestneho poplatku.
6.2 Základné pojmy
6.2.1. Poplatok za komunálne odpady
platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný
účel, ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“)
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať

samospráva – miestne dane
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
v obci na účel podnikania
6.2.2 Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí
iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba 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 alebo prechodného pobytu
To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.
6.2.3 Poplatníkom nie je osoba, ktorej
oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva
z povahy právneho vzťahu s poplatníkom,
ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení
na to určenom
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti
c) 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
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník
právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre
poplatníka práce alebo mu poskytuje iné
služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri
tejto činnosti produkuje len komunálne
odpady alebo drobné stavebné odpady.
6.3. Platiteľ poplatku
6.3.1. Obec stanovuje, že 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, ak nedôjde
k určeniu zástupcu alebo správcu písomným oznámením takejto osoby obci NOVOŤ do termínu 31. 1. príslušného roka,
obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre
obec vyberie:
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec
6.3.2. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ
6.3.3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti 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 ne-
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zvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná bezodkladne písomne oznámiť obci.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom,
ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2
ods. 1.
Sadzba poplatku
6.4. Sadzba poplatku – a) paušálny
poplatok
1. Pre občana obce, ako vlastníka, či nájomcu bytu, slúžiaceho na bývanie – na
každého člena rodiny a kalendárny rok
suma 0,82 Sk za osobu a kalendárny deň
(300 Sk/rok)
2. Pre vlastníka domu, ktorý v obci nie
je prihlásený na trvalý ani prechodný pobyt a ktorý svoje nehnuteľnosti využíva na
individuálnu rekreáciu – na každého člena
rodiny a kalendárny rok suma 0,30 Sk za
osobu a kalendárny deň (110 Sk/rok)
3. Školy, škôlky s kuchyňou – 1 zamestnanec 0,70 Sk za osobu a kalendárny deň
(256 Sk/rok)
4. Pošta, úrady, kancelárie – 1 zamestnanec 0,70 Sk za osobu a kalendárny deň
(256 Sk/rok)
5. Živnostníci a priemysel, podnikateľské subjekty s produkciou odpadu do
1 t/rok, ktorí nie sú spracovatelia POH –
1 zamestnanec 0,40 Sk za osobu a kalendárny deň (146 Sk/rok)
a) stravovacie zariadenia
– 1 zamestnanec 1,4 Sk za osobu a kalendárny deň (511 Sk/rok)
c) obchody s potravinami
– 1 zamestnanec 2,8 Sk za osobu a kalendárny deň (1022 Sk/rok)
a) iné obchody
1 zamestnanec 2,5 Sk za osobu a kalendárny deň (913 Sk/rok)
b) nehnuteľnosť zariadenia alebo byt
na poskytovanie ubytovacích kapacít alebo rekreácie – 1 osoba 0,50 Sk za osobu
a kalendárny deň (183 Sk/rok)
1. Živnostiam, priemyslu s produkciou
komunálneho odpadu nad 1 tonu ročne –
priemysel, remeslá, živnosti – 1 zamestnanec 0,40 Sk za osobu a kalendárny deň
(146 Sk/rok)
2. Zdravotné strediská, Domov dôchodcov – 1 zamestnanec 0,70 Sk za osobu a kalendárny deň (256 Sk/rok)
6.4. Sadzba poplatku je: – b) množstvový zber
6.4.1. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného
zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
6.4.2. Obec určuje na území obce množstvový zber firme FRENOCAR.
Pokračovanie – s. 8
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VZN OBCE NOVOŤ Č. 5/2004 O ZBERE, PREPRAVE A ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU
A MIESTNOM POPLATKU ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU
Dokončenie – s. 7
platok, ako bol povinný uhradiť, obec pre6.6.3. Poplatník je povinný do jedného
Podnikateľským subjektom a organi- platok poplatníkovi vráti do 30 dní od do- mesiaca odo dňa vzniku povinnosti plazáciám, ktorí požiadajú o množstvový ručenia dodatočného platobného výmeru tiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočzber, bude sadzba poplatku vyfakturova- alebo odo dňa zistenia tejto skutočnos- nosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej
ná vo výške 0, 63 Sk /l alebo dm3 odpadu ti, najneskôr však do 70 dní od skončenia povinnosti, ako aj od skončenia obdobia
1,70 Sk/kg odpadu
obcou určeného obdobia, za ktoré bol po- určeného obcou, za ktoré platí poplatok,
6.4.3. Na účely množstvového zberu platok uhradený. Obec nie je povinná vrá- v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených
komunálneho a drobného stavebného od- tiť preplatok nižší ako 70 Sk.
údajov, ohlásiť obci:
padu sa ustanovujú 3 veľkosti zberných
a) svoje meno a priezvisko, dátum naronádob, z ktorých si pôvodca odpadu mô6.5. Spôsob platenia ( b) množstvový denia, adresu trvalého pobytu, adresu preže vybrať zbernú nádobu:
zber)
chodného pobytu (ďalej len „identifikačné
• 110 l nádoby
6.5.1 Poplatok sa v takom prípade uhrá- údaje“), ak je poplatník právnická osoba
• veľkoobjemový kontajner
dza nasledovne: 1x štvrťročne vystavenou názov alebo obchodné meno, sídlo alebo
• 1 100 l – sklo
faktúrou:
miesto podnikania, identifikačné číslo
6.4.4. Pôvodca odpadu si vyberie veľ• frekvencia vývozu x sadzba za 1 l x obb) identifikačné údaje iných osôb, ak za
kosť zbernej nádoby alebo interval odvozu jem zbernej nádoby x počet zberných ná- ne plní povinnosti poplatníka
komunálnych odpadov, pričom pri iných dob množstvo (kg) x sadzba za 1 kg
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatako biologicky rozložiteľných odpadoch
6.5.2. Platbu poplatkov možno realizo- ku, spolu s ohlásením predloží aj doklady
môže byť interval odvozu dlhší ako 14 dní, vať týmito spôsobmi:
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne
ale najviac 30 dní. Výber zbernej nádoby
a) v hotovosti na Obecnom úrade
požaduje zníženie alebo odpustenie poa intervalu odvozu odpadov je pôvodca
b) poštovou poukážkou (šekom) na platku tak aj doklady, ktoré odôvodňujú
odpadu povinný uskutočniť do 15 dní od účet obce,
zníženie alebo odpustenie poplatku.
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
odvodom na účet obce Novoť, č. ú.
6.6.4. Noví platitelia poplatku sú po6.4.5. Poplatky za zber, prepravu 19 425 332/0200 – VÚB D. Kubín pre- vinní sa prihlásiť na obecnom úrade naja zneškodňovanie komunálnych odpadov vodným príkazom, ak v jednotlivých usta- neskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď
obec Novoť nevyrubuje platobným výme- noveniach tohto všeobecne záväzného na- nastane právna skutočnosť, že sa stávajú
rom subjektom alebo osobám, ktorí vyu- riadenia nie je ustanovené inak
platiteľmi poplatku.
žívajú množstvový zber.
6.5.3. Po vyrubení poplatku platobným
6.6.5. Správca poplatku je povinný
6.4.6. Obec určuje poplatok ako sú- výmerom za príslušný rok vychádza obec chrániť osobné údaje získané na základe
čin frekvencie odvozov, sadzby a objemu z posledných jej známych údajov (nákla- všeobecne záväzného nariadenia podľa
zbernej nádoby (resp. súčtu objemu ná- dy na zneškodnenie komunálnych odpa- osobitného predpisu.
dob), ktoré poplatník užíva v súlade so za- dov v predchádzajúcom období.)
vedeným systémom zberu komunálnych
6.7. Sankcie
odpadov a drobných stavebných odpadov
6.6. Ohlasovacia povinnosť
6.7.1. Ak poplatok nebude zaplatený
podľa VZN obce Novoť.
6.6.1. Platitelia poplatku sú povinní ob- včas alebo v správnej výške, môže správca
6.4.7. Frekvencia odvozov a objem zber- ci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozho- poplatku platobným výmerom zvýšiť nenej nádoby sú určené poplatníkom v súlade dujúce pre správne určenie výšky poplat- zaplatený poplatok najviac o 50 %.
s uvedeným nariadením obce o odpadoch. ku a to najneskôr do jedného mesiaca, keď
táto skutočnosť nastala.
6.8. Oslobodenie a úľavy
6.5. Spôsob platenia ( a) paušálny
6.6.2. Poplatková povinnosť vzniká dňom:
6.8.1. Obec môže na zmiernenie alepoplatok)
a) pre fyzickú osobu – občana
bo odstránenie tvrdosti zákona v jed6.5.1. Poplatky za komunálny odpad
• dňom vzniku trvalého pobytu v obci
notlivých prípadoch poplatky znížiť aj
a drobný stavebný odpad vyrubí obec pla• dňom vzniku prechodného pobytu pod najnižšiu sadzbu alebo poplatok odtobným výmerom na jeden kalendárny v obci
pustiť. Žiadosť o zníženie alebo odpusterok, ktorý je splatný:
• dňom vzniku práva užívať byt
nie poplatku je potrebné podať správco1. Ak výška poplatku na domácnosť ne• dňom vzniku práva užívať nebytový vi miestnych poplatkov pred splatnosťou
presiahne 500 Sk, platí sa jednou splátkou, priestor
poplatku.
najneskôr do 31. marca bežného roka.
• dňom vzniku práva užívať stavbu, jej
1. Na zmiernenie tvrdosti zákona obec
2. Ak výška poplatku na domácnosť do- časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou
poskytne tieto úľavy z poplatkov:
siahne sumu 500 až 1000 Sk, možno plat• dňom vzniku práva užívať záhradu, via) u občana prihláseného na trvalý poby rozložiť do 4 splátok, a to:
nicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
byt do 18 rokov 100 Sk
1. splátka do 31. marca
– dňom vzniku práva užívať pozemok
b) u občana, prihláseného na trvalý po2. splátka do 30. júna
v zastavanom území obce, okrem lesného byt nad 70 rokov 100 Sk
3. splátka do 30. septembra
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný
c) u rodín s počtom deti viac ako 5 sa
4. splátka do 30. novembra
v katastri nehnuteľností ako vodná plocha poplatok za každé ďalšie dieťa do 18 rokov
bežného roka.
a) pre právnickú osobu, ktorá nie je veku odpúšťa
3. Ak výška poplatku na domácnosť podnikateľom
d) u domácnosti s počtom členov viac
presiahne sumu 1 000 Sk, možno splátku
– dňom vzniku práva užívať nehnuteľ- ako 7 sa poplatok odpúšťa za každého ďalpoplatku rozdeliť na 12 rovnakých čias- nosti a je nehnuteľnosť takáto právnická šieho člena domácnosti
tok, splatných vždy do 20. dňa bežného osoba oprávnená užívať alebo ju užíva na
e) ak sa poplatník v určenom období dlmesiaca.
iný účel ako na podnikanie
hodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahra4. Ak nebudú dodržané lehoty splatnosb) pre podnikateľa (právnickú alebo fy- ničí
ti, pristúpi obec k vymáhaniu celej dlžnej zickú osobu)
f) ak poplatník vykonáva základnú vosumy.
– dňom vzniku práva užívať nehnuteľ- jenskú službu
5. Ak poplatník uhradil obci vyšší po- nosť na účel podnikania
g) ak poplatník neužíva nehnuteľnosť,
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farská charita, redakcia, cezhraničná spolupráca
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ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po
sebe nasledujúcich dní
2. Úľavy sa poskytujú na základe písomnej žiadosti, doplnenej:
a) dokladmi preukazujúcimi nárok na
úľavu (pracovné povolenie, povolenie
k pobytu, víza),
b) potvrdením z pošty o výške dôchodku pri sociálnych úľavách
c) potvrdením zamestnávateľa o výške
príjmy pri sociálnych úľavách
d) dokladom o nástupe na základnú vojenskú službu
e) písomná žiadosť sa nevyžaduje u občanov, uvedené v časti 6.8.1. pod bodom
1. a) až d)
1. Lehota na uplatnenie úľavy z poplatku je do 30. dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN.
2. Žiadosť, ktorá nebude doložená určenými potvrdeniami, je neplatná.

Nájdime si čas pre druhých

Slovo redakcie

Jakubovi Srogončíkovi 7. B (Stolný tenis),
Terézke Plaskúrovej 3. B (Lyžiar), Štefanovi
Bulákovi (Klaun), Michalke Kozaňákovej
3. B (Furmanské dní). Poďakovanie patrí aj
tým, ktorí rozniesli prvé číslo novín. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa ujali niektorých
rubrík a prisľúbili spoluprácu.
Vieme, že novín bolo málo a tým, ktorí
ich nedostali, sa ospravedlňujeme. Toto
číslo vyšlo vo väčšom náklade a mala by ich
dostať každá domácnosť. Prosíme žiakov
4. až 9. tried, ktorí majú záujem roznášať
noviny pravidelne, aby sa prihlásili u p.
učiteľky Viery Buľákovej učiteľov. Chceme,
aby každá menšia časť obce mala svojich
„roznášačov“ aspoň na určité obdobie.
Prosíme o spoluprácu aj Vás, ktorí radi
fotografujete pri rôznych príležitostiach
alebo máte zaujímavé pohľady na našu
obec, aby ste nám zapožičali svoje vydarené
a zaujímavé fotografie aj zo starších čias.
Sme presvedčení, že medzi nami žije veľa
nadaných ľudí, ktorým radi poskytneme
príležitosť prejaviť sa. Mária Kondelová

Milí čitatelia,
Podarilo sa vydať aj druhé číslo našich
obecných novín a aby mohli vychádzať ďalšie, chcem Vás v mene redakčnej rady a obce Novoť poprosiť o návrhy a spoluprácu.
Ďalšie číslo máme v úmysle vydať na Veľkú
noc a chceme zdokumentovať, čo zažijeme
za nasledujúce dva mesiace a čo plánujeme
na jarné obdobie. Uvedomujeme si, že v novinách nemá zatiaľ svoj priestor mládež,
ale radi jej ho vyčleníme. Prosíme všetkých
mladých, ktorí radi píšu, aby sa s redakciou
skontaktovali.
Dovoľte, aby som sa poďakovala deťom zo ZŠ, ktoré sa v tomto čísle pričinili
o milé ilustrácie: Evke Brišovej 5.C (PF
2005 – prasiatko), Adriáne Pidíkovej (PF
2005), Máriovi Michalidesovi 1. A (Traja
králi), Romane Michalidesovej (Evidencia), Veronike Vojtaššákovej 5. A (Dieťa,
Odpady), Pavlovi Kovalčíkovi 5. C (Dane),

V uponáhľanom
svete niet akosi
času na druhých.
A nie všetci sme
spokojní s potrebou blízkosti iných osôb. Ľudia si zvykli žiť
iba pre seba, nie spolu. Každý sa sústreďuje len na vlastné povinnosti a takmer nevníma toho druhého. Nepočúva, čo hovorí, nemá čas preňho niečo urobiť a často
mu nevie byť oporou pri prežívaní nejakej
zložitej situácie. Je preto vzácne, ak nás
niekto vypočuje a povie: „Prežívam to s tebou.“ Niekedy stačí venovať tomu druhému dvadsať minút pozornosti a urobíme
mu radosť na pol roka.
Poslaním Spišskej katolíckej charity
je výkon verejnoprospešnej činnosti po-

Kreslím, čo som prečítal
Obecná knižnica opäť vyhlasuje výtvarnú súťaž pre čitateľov z radov žiakov s názvom „Kreslím, čo som prečítal“. Deti v nej majú možnosť podľa vlastnej fantázie
stvárniť prečítané dielo. Práce môžu byť zhotovené akoukoľvek technikou.
Termín odovzdania prác je 15. február
2005. Dátum vyhodnotenia bude účastníkom súťaže včas oznámený. Vyhodnotíme
10 najlepších prác, ktoré odmeníme vecnými cenami.
Zároveň žiadame čitateľov, ktorí majú
dlhšiu dobu zapožičané knihy, aby ich
urýchlene vrátili. Nedbalosťou niektorých
čitateľov chýbajú v knižnici diela z okruhu
povinného čítania študujúcej mládeže, ale
i viaceré knihy z kategórie krásnej literatúry pre deti.

Veríme, že aj rodičia dohliadnu na
plnenie povinnosti včasného vrátenia zapožičaných kníh.
Pre nových čitateľov uvádzame
OTVÁRACIE HODINY OBECNEJ KNIŽNICE :

Utorok
Štvrtok 12 00 – 14 30
Piatok
Mária Smolárová, obecná knižnica

skytovaním charitatívnych, sociálnych,
zdravotníckych, výchovno-vzdelávacích,
vedeckých, humanitárnych služieb, služieb solidarity a ostatných služieb ľuďom
všetkých národov, národností, rás, náboženstiev, pôvodu a politického zmýšľania.
Základom je dobrovoľnícka činnosť.
Môžeme ju definovať ako neplatenú, uvedomelú činnosť vykonávanú z vlastnej vôle v prospech druhých alebo ako nevynútenú aktivitu, ktorej hlavným prirodzeným motívom je pomáhať. Myšlienka na
odmenu nie je prvoradá a táto aktivita nie
je zábavou, ale prácou. Kresťanské dobrovoľníctvo má v sebe motiváciu Ježišovho
závetu lásky k Bohu a blížnemu. Je to svedectvo veľkých duchovných obetí a vychádza v ústrety bratom v núdzi.
Farská Charita je odpoveďou na otázku Pavla pred Damaskom: „Pane, čo
mám robiť?“ Je tiež odpoveďou človeka citlivého k potrebám iných na princípe humanity.
Naša skupina dobrovoľníkov chce pomáhať primeranou formou sociálne
slabším rodinám, osamelým a chorým ľuďom, poskytovať prvú pomoc a základnú
ošetrovateľskú starostlivosť ľuďom, ktorí
to potrebujú, pomáhať pri zabezpečovaní základných materiálnych potrieb sociálne slabších občanov, poskytovať rady,
psychickú podporu a duchovnú útechu
ľuďom v zložitých životných situáciách.
V začiatkoch svojej činnosti sme na
sklonku roka navštívili spolu s birmovancami osamelých a starších ľudí a venovali sme im malý vianočný balíček
Navštívili sme tiež niekoľko rodín, ktorí sú momentálne v zlej finančnej situácii
a odovzdali sme im vecný darček. Začali sme navštevovať našich ťažko chorých
a postihnutých spoluobčanov, aby sme
zistili, ako im v budúcnosti pomáhať. Teší nás, že na výzvu Farskej Charity sa celá farnosť zapojila do finančnej zbierky
na podporu misijného diela nášho rodáka
misionára pátra Pavla Sochuľáka, SVD
a prispela zatiaľ sumou 72 650 Sk a materiálnou pomocou vo forme školských potrieb a hračiek.
Počet dobrovoľníkov pri vykonávaní
charitatívnej činnosti v našej farnosti je
veľký. Aj keď sa oficiálne nehlásia, vykonávajú činnosti, o ktorých ani netušia, aká
je ich duchovná hodnota.
Budeme radi, ak sa odhodláte konať dobro aj pod záštitou Farskej Charity v Novoti a pridáte sa k našej skupinke
dobrovoľníkov.
Prihlásiť sa môžete u zakladajúcich členiek – Heleny Antušákovej, Eleny Jakubjakovej a Jaroslavy Vlčákovej alebo na Farskom úrade v Novoti.
Jaroslava Vlčáková
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Novotský futbal
V minulom čísle
sme vás informovali
o skončenej jesennej
časti, preto by sme sa
teraz chceli zamerať
na reprezentáciu obce
v turnajoch a miniligách.

Víťazné družstvo Volejbalového maratónu v Novoti

Volejbalové súťaže vo výsledkoch
Dokončenie článku z minulého čísla Hlasu Novote
Doterajšie zápasy: 1. zápas Družstvo
Námestovo – Novoť 3:0, Podbiel – Novoť
3:1; 2. zápas Družstvo Námestovo – Novoť 3:0, Podbiel – Novoť 0:3.
V ZŠ Novoť pri volejbalovom oddiele
pracujú krúžky žiakov a žiačok. V krúžku
sa zúčastňuje 15 chlapcov a 24 dievčat.
Oblastné majstrostvá kadetov
14. 11. 2004 Novoť – Žilina 0:3
12. 12. 2004 Novoť – Revúca 3:0
Tabuľka
1. TJ Prievidza
2. VKM Žilina
3. TJ Novoť
4. AVK Revúca
5. TJ Martin
6. MVK Detva
7. VK Hriňová

12
12
12
12
12
12
12

10
10
8
7
4
3
0

2
2
4
5
8
9
12

34 : 9
33 : 12
28 : 21
24 : 18
17 : 27
14 : 28
1:36

3:2
2:3
22
22
20
19
16
15
12

Poľsko – minifutbal
V mesiaci júl sa zmiešané družstvo
muži-dorast zúčastnilo turnaja o
pohár „wójta gminy Ujsoly“ v susedných Ujsolách, ktorého sa zúčastnilo
12 družstiev. Úvodný zápas sme síce
s niekoľkonásobným víťazom Kotrysi
prehrali , ale v ďalšom priebehu sme
už jednoznačne kráčali za víťazstvom
v turnaji.
Priebeh – zákl. skupina: Kotrysi – Novoť 3 : 1, Novoť – Tajcu 3 : 0. Postúpili
– Kotrysi a Novoť. Štvrťfinále: Novoť
– UKS Rotejro 5 : 3. Semifinále: Kotrysi – Novoť 2: 2 na pok. kopy 4:5. Finále:
Novoť – Fraglesy 5 : 0.
Poradie: 1. Novoť, 2. Fraglesy, 3. Kotrysi, 4. Sangria united.

Volejbal muži
Volejbalisti Novoti odštartovali 1. časť
EUROLIGY v POĽSKU 4. – 5. 12. 2004
ktorá má 3. časti . Výsledky: Žywiec –
Novoť 2:0, Ujsoly – Novoť 2:0, Novoť –
Skalité 2:0, Černichow – Novoť 2:0. Druhá časť je na programe od 5. – 6. 3. 2005 a
3. časť 1. 5. 2005.
Dňa 29. 12. – 30. 12. 2004 v telocvični ZŠ bol odohraný volejbalový maratón, ktorého sa zúčastnilo 42 hráčov mužov a žien. Hralo sa bez prestávky 24 hodín odohralo sa 98 setov.
Volejbalový oddiel všetkým účastníkom ďakuje a tiež firme COLORSPOL
ktorá zabezpečovala občerstvenie.

Futbalová miniliga Kňažia
Mužstvo mužov sa už druhý krát zúčastnilo halového futbalového turnaja
v Kňažej. Umiestnili sme sa síce ako
aj minulý rok na poslednom mieste,
ale oproti vlaňajšku sme zaznamenali
prvý úspech v podobe víťazstva 4 : 3
nad Záskalím.
Umiestnenie v tabuľke je síce nelichotivé, no treba vziať do úvahy fakt,
že ostatné kolektívy sa skladali z hráčov z piatej ligy a vyššie. Určite je pre
našich hráčov dobrou školou zahrať si
proti takým hráčom ako sú napríklad
Barčík, Kosmeľ, Mikuláš, ktorí obliekajú prvoligové dresy.

TJ UPOZORŇUJE
na tréningy:
PRÍPRAVKA – streda, nedeľa o 15 00 h
MUŽI – DORAST – nedeľa
14 00 h v Zákamennom

Miniliga Zákamenné
Pravidelnými účastníkmi halovej miniligy v susednom Zákamennom sú firmy Colorspol a KVN. Táto súťaž je dlhodobého charakteru a v každom mužstve
môžu hrať iba traja registrovaní futbalisti. Preto niektorí hráči využili ponuku
uvedených firiem a účasťou v minilige si
spestrujú dlhú zimnú prestávku.

Okresná súťaž volejbalu žien
Okresná súťaž volejbalu žien začala aj
za účasti volejbalistiek z Novote, Výsledky: Námestovo – Novoť 3:0 (3:0), Podbiel – Novoť 3:1 (0:3), Novoť – D. Kubín
1:3 (2:3), Vitanova – Novoť 3:1 (3:2), Novoť – Tvrdošín 1:3 (0:3), Novoť – Námestovo 3:2 (3:0)

Pokračovanie stolnotenisových súťaží IV. liga

Tabuľka
1. Tvrdošín
2. D.Kubín
3. Námestovo
4. Vitanová
5. Novoť
6. Podbiel

19. 12. 2004 Novoť – Krušetnica B 16:
2 Body: Peter Farský 4,5; Ing. Ervín Dedinský 4,5; Dávid Zboroň 3,5; Štefan Jašica 3,5
7. 1. 2005 Námestovo A – Novoť 7:11
Body: Peter Farský 4; Ing. Ervín Dedinský
3; Dávid Zboroň 3; Jozef Betík 1

12
12
12
10
12
10

11
8
5
5
3
2

1
4
7
5
9
8

33:7
26:15
20:23
17:22
17:29
9:26

23
20
17
15
15
12

16. 1. 2005 Novoť – Bziny A 11:7 Body:
Peter Farský 4,5; Dávid Zboroň 3,5; Štefan Jašica 2; Jozef Betík 1
Po prvej polovici súťaže skončilo družstvo Novote na 2. mieste za družstvom
Námestovo A.
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Turnaj o najlepšieho stolného tenistu obce Novoť
Turnaj o najlepšieho stolného tenistu OBCE NOVOŤ
sa konal 27. decembra 2004
Poradie: 1. Štefan Jašica st., 2. Jozef Betík, 3. Viktor
Kormaňák; 4. Štefan Jašica ml., 5. Ing. Milan Jakubjak.
Turnaja sa zúčastnilo 24 hráčov. Sponzori tohoto turnaja boli: Colorspol, Starosta obce, Reštaurácia Trend, Fy.Gruchalová, Minimarket Colorspol, Kaderníctvo Adrion, Kvetinárstvo Veselovská.
Turnaj o najlepšieho stolného tenistu
ZŠ NOVOŤ, ktorý sa konal 29. 12. 2004
Poradie: 1. Juraj Kasan, 2. Ján Mikolajčík, 3. Michal Betík, 4. Marek Hilbrycht,
5. Lukáš Smolár.
Turnaja sa zúčastnilo 20 žiakov. Sponzori turnaja: Colorspol, starosta obce, Minimarket Colorspol.

Majstri obce Novoť v stolnom tenise
Zľava: 2. miesto – Jozef Betík, 1. miesto – Štefan Jašica, 3. miesto – Viktor Kormaňák

Rozbehol sa prvý ročník Novotskej miniligy v stolnom tenise
Dňa 6. 1. 2005 sa rozbehol aj prvý ročník Novotskej miniligy v stolnom tenise.
Do súťaže sa prihlásilo 10 družstiev.
Oproti nultému ročníku došlo k zmene:
zatiaľ čo vlani to bola súťaž iba neregistrovaných, tentoraz v družstve môže hrať aj
jeden registrovaný hráč. Niektoré družstva využili túto možnosť a na súpiskách
sa objavili také zvučné mená ako Betík,
Jašica, Kormaňák.
SÚPISKY DRUŽSTIEV
Bar: V. Kormaňák, Ľ. Socha, V. Veselovský, Š. Veselovský;
BHJK: Š. Bystričan, Ma. Hilbrycht, Mi.
Hilbrycht, Š. Jašica st., R. Kuhejda;
Colorspol: M. Florek, M. Jakubjak, J. Jakubjak, F. Mikolajčík, J. Mikolajčíková;
FBB: J. Brodec, M. Brodec, F. Brodec,
J. Florek, P. Kocúr;
2005

FBY

Krokodil

Medvede

5:5

27. 2. 1700

Colorspol

7:3

Juniori

30. 1. 13

Bar

13. 2. 13

FBY: J. Juščák, P. Klimčík, P. Klimčík,
D. Polťák, I. Veselovský, M. Žatkuliak, S.
Žatkuliak;
Juniori: L. Brodec, S. Mikolajčík ml.,
A. Račak, A. Smolár, L. Smolár;
K4: Š. Kocúr, J. Kondela, G. Kormaňák,
Š. Kuchťák;
Krokodíl: I. Buľáková, Ľ. Jašica, E. Jašica, Š. Jašica ml., P. Srogoň;
Medvede: V. Hilbrycht, J. Kuchťák, J.
Pidík, A. Zavoďančík, M. Zavoďančíková;
Tigri: J. Betík, M. Betík, J. Kasan, V.
Kasan, J. Mikolajčík, S. Mikolajčík st. .

Tigri

K4

6 : 34

4

20. 2. 1400 13. 2. 1600

6. 2. 1500

30. 1. 1500

4:6

9:1

3:7

7:3

27. 2. 1700

20. 2. 1500

13. 2. 1500

6. 2. 1600

30. 1. 1400

00

13. 2. 14

6. 2. 17

00

20. 2. 17

4:6

7:3

27. 2. 17

BHJK

27. 2. 1300

7:3

3:7

6:4

8:2

FBB

8:2

3:7

K4

10:0

FBY

4 00 4

Colorspol

8:2

6. 2. 14

20. 2. 1300

10. Juniori

12
12
10
10
9
9
7
6
5

Juniori

20. 2. 16

Krokodíl

Poradie po 4. kole
Colorspol
4 40 0
31 :9
Tigri
4 4 0 0 29 : 11
Bar
4 3 0 1 25: 15
BHJK
4 3 0 1 24 : 16
Krokodíl
5 2 0 3 23 : 27
FBB
5 2 0 3 20 : 30
Medvede
4 1 1 2 21 : 19
K4
4 1 0 3 21 : 19
FBY
4 0 1 3 10 : 30

Bar

27. 2. 17

6. 2. 13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BHJK

3:7

Tigri

Dnes prinášame čiastkové výsledky
po 4. kole, konečné uverejníme v budúcom čísle.

FBB

2:8

00

začína od nuly a tak sa karty môžu ešte poriadne premiešať.

V doterajšom priebehu si najlepšie počínajú Colorspol a Tigri, ktorí zaznamenali po štyri víťazstva, naopak bez výhry
sú zatiaľ Juniori a FBY.
Všetkým vlaňajším „medailistom“
(Krokodíl, K4 vlani K3 a Medvede) sa za-

00

00

tiaľ nie veľmi darí, play off 6. marca však

00

1:9
00

13. 2. 17

00

00

10:0

00

00

6:4

30. 1. 17

00

Play off
6. 3. 2005
13. 3. 2005
13. 3. 2005

1–8

4–5

3–6

Semifinále 1

2–7

Semifinále 2
Finále

12 / Hlas Novote č. 1

informácie

Január 2005

Pozvánka na novotskú
lyžovačku

Pozývame Vás
na výhodnú lyžovačku pri Agropenzióne „AB“, ktorá
je, za predpokladu
dobrých snehových
podmienok, denne
od 9 30 do 16 00 hod.
(prestávka na obed
je v čase 12 00 – 13 00).
Novoťania majú možnosť využiť obecný lístok pre dospelých za 150 Sk a pre
deti za 80 Sk na celý deň. Cena jednotlivej
jazdy je 10 Sk. Ostatní dospelí návštevníci
zaplatia za celodenný lístok 200 Sk a pre
deti do 10 rokov stojí celodenný lístok
100 Sk. Pod lyžiarskym svahom je otvorený bufet.

Maškarný ples v DD a DSS

Fašiangové podujatia
Klub dôchodcov v Novoti
pozýva všetkých dôchodcov
a svojich sponzorov na „Pochovávanie basy“, ktoré bude
7. februára 2005 (pondelok)
v Kultúrnom dome hneď po
svätej omši. Ponúkame možnosť zabaviť sa pred pôstnym obdobím pri
hudbe skupiny Brodecovci.

FOTO ŠTEFAN SERDEL

Poriadne fašiangy sa nemôžu skončiť
bez maškarných plesov. Dozvedeli sme
zatiaľ o troch „maškarných“ v Novoti:
31. januára (pondelok) – Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
3. februára (štvrtok) – Materská škola
4. februára (piatok) – Základná škola
Prosíme rodičov, ktorí odfotia zaujímavé masky, aby ich ponúkli a zapožičali redakcii na publikovanie, prípadne do obecnej fotodokumentácie.

Malá škola remesiel > > > > > > > > > > >
Oravské osvetové stredisko v Dolnom
Kubíne ponúka našej obci „Malú školu remesla“. Škola remesiel sa bude uskutočňovať formou tvorivých dielní pod vedením vyškolených lektorov v rozsahu 15
hodín (tri stretnutia) pre každé remeslo. Účastnícky poplatok na jedno remeslo je 2 500 až 3 000 Sk. Škola remesla je
určená záujemcom každej vekovej kategórie a všetkým tým, ktorí chcú zvládnuť
základy týchto remesiel: • farbiarstvo –
farbenie látok, batikovanie, šitie handro-

FILMOVÉ PREDSTAVENIE
6. 2. 2005 o 18 00 Bridget Jonesová
13. 2. 2005 o 18 00 Dievča odvedľa
20. 2. 2005 o 18 00 Večný svit nepoškvrnenej mysle
27. 2. 2005 o 18 00 Protivné baby
Zároveň si dovoľujeme pripomenúť,
že 6. 3. 2005 premietame ďalšiu časť
filmu Harry Potter.

vých bábik a hračiek; • drotárstvo – základy drotárskej techniky a výroby dekoratívnych predmetov; • medovníkarstvo
a perníkarstvo – pečenie, zdobenie, perníky k rodinným výročiam; • aranžovanie
– aranžovanie kvetov, výzdoba interiéru,
slávnostné stolovanie.
Záujemcovia sa môžu hlásiť v Miestnom kultúrnom stredisku (u pani Márie
Smolárovej) alebo na Obecnom úrade
v Novoti.
Viac informácii Vám poskytnú na
adrese: Oravské osvetové stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín,
e-mail: osvetadk@osvetadk.sk tel.:
043 5864978, tel. a fax: 043 5864928.

Ochotnícke divadlo
MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO POZÝVA
6. februára 2005 o 15 00 hod. do Kultúrneho domu v Novoti milovníkov ochotníckeho divadla a širokú verejnosť na Spomienkový medailón ochotníckeho divaMária Smolárová, MSK
dla.

Pozývame Vás aj na návštevu bazénu, ktorý prevádzkujeme celú zimnú sezónu. Objednávky na rezerváciu bazénu
prijímame na recepcii osobne alebo telefonicky na tel. čísle 043 5590186. Základný poplatok za 1 hod. je 100 Sk a za každú
osobu účtujeme ešte 20 Sk. Skupine nad 5
osôb sa poskytuje zľava.

Pozvánka na Novotské
furmanské dni
Prvý ročník sa
uskutoční 5. februára 2005 od 10.00
h v blízkosti Agropenziónu „AB“.
Okrem hlavných súťažných disciplín
ťažných koní sú pripravené sprievodné
podujatia – tombola, súťaže pre deti, jazda
na poníkoch, koňoch a lukostreľba. Nebude chýbať ani živá hudba a občerstvenie.
Pre účastníkov je zabezpečený odvoz autobusom – odchod je o 9 30 od „kasární“.
Príďte povzbudiť súťažiacich a prežite
posledný fašiangový víkend netradične!

Mariášový turnaj
Druhého januára sa v kaviarni Durčák
konal už piaty ročník mariášového turnaja
„O putovný pohár starostu obce“ za účasti
viacerých hráčov aj z okolitých obcí. Karbaníci si zmerali sily v štyroch kolách plus
najlepší deviati vo finálovom.
Trofej po tuhom boji napokon putovala do Námestova zásluhou Jozefa Mlicha.
Na druhom mieste sa umiestnil jeho brat
Ján a na treťom mieste sa ako najlepší Novoťan umiestnil Štefan Kormaňák.
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