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Vážení spoluobčania,
znovu sa po pár mesiacoch
stretávame na
stránkach našich Dubovských novín. Tie týždne
akosi rýchlo letia a ani sme sa nenazdali a už je za
nami štvrtina nového roka.
Hneď na úvod sa chcem poďakovať Kultúrnej
komisii pri OZ za zorganizovanie tradičných
sánkarských pretekov. Taktiež naším hasičom Jánovi a Petrovi Vereševcom, Ľubošovi a Lukášovi
Kučerovcom, a tiež Danielovi Lettrichovi, Jozefovi
Hrivnákovi ml., Jakubovi Košovi a Adamovi Štálikovi
za prípravu a starostlivosť o ľadovú plochu a za rozšírenie osvetlenia okolo
nej. Tiež chcem poďakovať
Jozefovi Hrivnákovi st. za sponzorské
zapožičanie UNC a odhŕňanie ľadovej plochy. Škoda však, že napriek veľkej
snahe menovaných, sa pre nepriaznivé počasie nemohol uskutočniť
pripravovaný hokejový turnaj. Tiež ma mrzí slabá účasť mládeže na brigáde
pri rozširovaní osvetlenia, veď sa to robí hlavne pre nich.
Na stránkach novín chcem tiež vyzdvihnúť náš Dobrovoľný hasičský zbor,
ktorý v spolupráci s folklórnou skupinou Prameň a dychovou hudbou
Dubovčianka zorganizovali fašiangový pochod obcou. Verím, že v tejto
tradícii budú aj naďalej pokračovať, lebo v niektorých obciach už aj toto
zaniká pre nezáujem ľudí.
V jesenných mesiacov sme podali dva projekty – jeden na
sadovnícko-terénne úpravy stredu obce a druhý na montáž slnečných
kolektorov na ohrev teplej úžitkovej vody pre ZŠ s MŠ. V týchto dňoch sme
vypracovávali ešte podklady, ktoré dodatočne žiadali, a tak teraz už len
budeme čakať na vyhodnotenie. Dúfam, že financie nám budú pridelené
a tak budeme môcť v najbližších mesiacoch uvedené projekty realizovať.
Zostáva nám len veriť, že aj v roku 2013 budú vyhlásené výzvy, z ktorých sa
nám podarí získať financie na ďalší rozvoj našej obce a skvalitnenie života
našich spoluobčanov. Financie by sme tiež mali získať z rozpočtu vlády ,
ktoré budú vyčlenené na opravu miestnych komunikácií po tohtoročnej
zime, ktorá sa podpísala pod katastrofálny stav našich ciest.

Ing. Ľubomír Lettrich
starosta obce
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S P R Á VA
o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru za rok 2012
Vážené členky, členovia DHZ.
Od poslednej výročnej členskej schôdze DHZ v Dubovom
uplynul rok a preto sa znovu schádzame na výročnej členskej schôdzi.
Úlohou dnešnej členskej schôdze je v prvom rade zhodnotiť činnosť
našej organizácie za uplynulý rok a vytýčiť si úlohy pre rok 2013.
Chceme sa pochváliť dosiahnutými úspechmi ale tiež spomenúť
úlohy, ktoré sa nám nepodarilo splniť. Tiež je potrebné poďakovať
kolektívom aj jednotlivcom za vykonanú prácu v hodnotenom období.
Stav naše členskej základne k 1. 1. 2013 je 113 členov, z toho 21
žien. V roku 2012 sme prijali za členov 8 mladých ľudí. V priebehu
roka zomrel jeden člen a k 31. 12. 2012 sa odhlásilo 6 členov. Aj
v tomto roku bude jednou z hlavných úloh výboru získať za členov
našej organizácie ďalších mladých ľudí.
Stále sa nám nedarí získať nových predplatiteľov časopisu
Požiarnik. Už niekoľko rokov odoberáme v našej organizácii štyri
výtlačky tohto časopisu. Je to na škodu veci, pretože v tomto časopise
sú uverejňované materiály z oblasti požiarnej ochrany a je tam tiež
veľa námetov pre skvalitňovanie a obohacovanie našej činnosti.
Činnosť nášho hasičského zboru bola aj v minulom roku
pomerne pestrá a bohatá. Už 28. 4. 2012 sme zasahovali pri lesnom
požiari v Rovnej hore v katastri obce Sklené. Pri požiari zasahovali
nasledovní členovia: Vereš, Vereš Ján, Vereš Peter starší, Vereš Martin,
Vereš Peter mladší, Kučera Ľuboš, Kučera Lukáš, Povážan Vladimír, Brngal
Milan starší, Brngal Milan mladší. Ich zásah, ktorý bol prevedený na vysokej
odbornej úrovni ocenil aj generálny riaditeľ Vojenských lesov ďakovným
listom, ktorý bol zverejnený v Dubovských novinách. Druhý zásah bol pri
požiari prevádzkovej budovy vo firme „CEDER“, kde sme zasahovali spolu
s profesionálmi HaZZ z Turčianskych Teplíc. Tohto zásahu sa zúčastnili naši
členovia Ján Vereš, Vladimír Lichner, Rastislav Hulla, Ľuboš Kučera
a Svetozár Žilla.
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Blíži sa jarné obdobie a preto treba stále apelovať na občanov, aby
nevypaľovali suchú trávu, pretože z vypaľovania suchej trávy, čo
spôsobilo požiar a náš zákrok máme už niekoľko ročné skúsenosti.
Predíde sa tým možným zraneniam a tiež veľkým materiálnym
škodám.
Okresné kolo celoštátnej hry „Plameň“ sa v roku 2012 konalo
v Hornej Štubni. Zúčastnili sme sa ho s jedným družstvom žiakov, kde
sme obsadili 4. miesto.
Okresná prehliadka pripravenosti dorastu a dospelých sa
uskutočnila v Dolnej Štubni. Zúčastnili sme sa na nej s jedným
družstvom dorastu a jedným družstvom dospelých. Naši dorastenci
obsadili 1. miesto a nasledovní členovia získali aj výkonnostné triedy
v požiarnickom športe. Druhú výkonnostnú triedu získal Lukáš Kučera
a tretiu výkonnostnú triedu získal Matej Lettrich, Igor Vereš, Martin
Vereš, Peter Vereš mladší a Matej Janech. K získaniu výkonnostných
tried im blahoželáme a chcem vysloviť presvedčenie, že aj
v budúcnosti dosiahneme podobné úspechy. Za týmito úspechmi
mladých požiarnikov je treba vidieť dlhoročnú cieľavedomú prácu
najmä veliteľa Jána Vereša, referenta pre mládež Ľuboša Kučeru
a v neposlednom rade strojníkov Petra Vereša a Svetozára Žillu.
Družstvo dospelých v konkurencii 28 družstiev obsadilo 18.
miesto.
Na úseku práce s mládežou sme uskutočnili okrem nácviku
súťažného družstva ďalšie dve akcie. Pri príležitosti 750. výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci sme usporiadali športové hry pre deti.
Okrem prehliadky požiarnej techniky sa uskutočnili na ihrisku TJ
Družstevník Dubové rôzne športové a zábavné súťaže. V prestávke
medzi súťažami Plameň a prehliadkou pripravenosti dorastu
a dospelých sme uskutočnili spoločný pobyt s rodičmi súťažiacich detí
na chate Zverín. Pri guľáši a opekaní slaniny a párok vládla výborná
nálada a prialo nám aj počasie. Aj touto cestou sme chceli poďakovať
deťom a ich rodičom za ich prácu a podporu našej organizácie.
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Zúčastnili sme sa osláv 120. výročia založenia DHZ vo Veľkom Čepčíne
a v Kaľamenovej. Zúčastnili sme sa aj dňa hasičov v Martine –
Priekope.
Na úseku brigádnickej činnosti sme uskutočnili niekoľko brigád
pri ošetrovaní požiarnej techniky a upratovaní požiarnej zbrojnice.
Tiež sme sa zúčastnili príprav osláv 750. výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci a tiež pri úprave detského ihriska pri Cirkevnom
dome. V zimnom období uskutočňujeme polievanie prírodného
klziska pre hokejistov a korčuliarov našej obce.
Na úseku prevencie sme v roku 2012 uskutočnili školenie členov
prehliadkových skupín. Títo členovia vykonali 118 preventívnych
prehliadok v obytných budovách. Menšie závady boli odstránené na
mieste.
Na úseku kultúrnej činnosti sme vo februári uskutočnili tradičnú
fašiangovú veselicu so sprievodom obcou. Nakoľko bol pomerne silný
mráz museli sme sa uspokojiť s reprodukovanou hudbou. Verím, že
tento rok budeme pokračovať v tradícii so živou dychovou hudbou.
Cez Vianočné sviatky sme usporiadali po niekoľkých rokoch Vianočný
ples.
V tomto roku plánujeme pokračovať v rôznych činnostiach
nášho DHZ. Uskutočníme tradičné fašiangy, budeme pokračovať vo
vykonávaní preventívnych prehliadok v obytných domoch a malých
prevádzkach, dôsledne sa venovať nácviku požiarnych družstiev
všetkých kategórií uskutočníme brigády na úpravu požiarnej zbrojnice
a údržbu požiarnej techniky.
Vážené členky a členovia DHZ.
Dovoľte mi záverom mojej správy poďakovať za spoluprácu
a pomoc Obecnému úradu v Dubovom a OV DPO v Turčianskych
Tepliciach.
Do roku 2013 Vám prajem hlavne pevné zdravie a radosť
z dobre vykonanej našej spoločnej práce.
Výbor DHZ
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Besiedka MDŽ
Vo väčšine školských zariadení sa už v dnešnej dobe tento
sviatok neoslavuje. No v našej „detskej školičke“ sme naň ani tento
rok nezabudli, ba dokonca sme sa naň veľmi tešili.
V každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát ani
neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné. V piatok
15. marca sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nemali zabúdať.
Je to sviatok našich najdrahších bytostí – žien. Ku každému sviatku
neodmysliteľne patrí kytica, ktorú pre mamičky, babičky, tety, pani
učiteľky uvili deti z piesní, básní, hier a tancov, v ktorých im popriali
veľa zdravia, šťastia, poďakovali sa za ich lásku, obetavosť
a starostlivosť.
Na tomto milom stretnutí nás veľmi potešila vysoká účasť
nielen hostí ženského rodu, ale i účasť oteckov, či starých otcov, čím
dali najavo, že tento sviatok im nie je ľahostajný ani v dnešnom
uponáhľanom svete.
Milan Rúfus:
„Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesta na chlebík im rastú v teple pod rukami.
Zachovaj nám oboch rodičov, veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh: Pre ocka jednu, druhú mame.“

Bc. V. Hádeková
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Z činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska v Dubovom
„Roky letia, nezastavíš ich
chlieb času ich drví v omrvinách snov.
Treba ich občas pozliepať
a zaodieť do snov.“
„Zostarnúť nie je umenie. Umenie je vedieť starobu znášať.“ J.
W. Goette
V pondelok 25. 2. 2013 sa stretli členovia Základnej organizácie
jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) na 1. výročnej schôdzi, aby
zhodnotili činnosť organizácie za uplynulý rok. 29. 2. 2012 na
zakladajúcej schôdzi nás bolo 15, po roku nás je 26, aj keď sa počet
veľmi nezvýšil aj tak nás teší, že sme sa trochu rozrástli. Stretávame
sa každý druhý pondelok v nepárnom týždni o 14 hod.
Máme aj svoju hymnu, ktorú nám zložila Anička Hullová, ktorú
spievame na každom stretnutí. Máme šikovné členky, ktoré nám aj
pekne recitujú. Pani Božka Lettrichová nám urobila prednášku,
Domáce úrazy a ich ošetrenie.
V máji sme si opekali pri KD, akcia sa vydarila. Naši kuchári
Michal Hulla a Ján Lettrich nám výborne ugrilovali mäso, ktoré
pripravila Anička Lettrichová. Jedlo bolo výborné a nálada ešte lepšia.
Navštívili nás aj z okresnej organizácie JDS, predseda p. Šula
a pokladníčka p. Hromadová.
Našim členom boli ponúknuté aj rekreácie, ale zatiaľ sa nikto
neosmelil, lebo na Dubovom je stále veľa roboty okolo domu,
záhrady...
Začali sme aj cvičiť, p. Anička Beláková nám predcvičuje, aby
sme mali aj iný pohyb okrem práce v domácnosti.
Máme možnosť raz za mesiac si vymeniť knihy v knižnici aj
v pondelok počas nášho stretnutia aby sme nemuseli chodiť v piatok,
p. Martinka Rakytová je ochotná sa nám venovať.
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V júli sme mali guľáš, kde sa naši kuchári za pomoci Dušana Hullu
pochlapili. Za pomoci našich žien, ktoré im asistovali uvarili výborný
guľáš. Ženy doniesli koláče. Oslávili sme všetky mená, ktoré sú
v tomto období aktuálne a sme ich držiteľmi. Bolo veselo aj sme si od
srdca zaspievali.
V lete sme mali prázdniny až do 10. 9. Na najbližšom stretnutí
sme si urobili z našej úrody (každá niečo doniesla) šaláty a malé
občerstvenie.
Mali sme aj prehliadku ručných prác našich šikovných členiek,
Vierky Lettrichovej, Aničky Lettrichovej, Vierky Boďovej, od Vierok
sme dostali aj darčeky v podobe ich ručných prác.
Na našich stretnutiach si zacvičíme, zaspievame, porečníme
alebo sa niečomu priučíme v podobe prednášky.
16. apríla o 10:00 chceme navštíviť Slovenské komorné divadlo
v Martine Enrico Luttman: 5 za jednu, vstupné je 3 Eurá.
Máme možnosť ísť aj na rekreáciu alebo kúpeľnú liečbu do
Dudiniec na 11 dní za 280 Eur na osobu. Termíny sú v mesiaci apríl do
18. mája.
Záujemcovia prihláste sa u predsedníčky JDS p. Pittnerovej č. t.
0905 902 306, 492 11 15.
Boli by sme radi keby sa naše rady rozrástli, veď na Dubovom je
ešte veľa súcich nečlenov do našej organizácie.
„Je dôležité žiť svoj život, tak aby sme sa radovali
a tešili zo všetkého dobrého a pekného.
Tak ako napríklad zo spoločných posedení a
stretnutí nás dôchodcov.“

A. Pittnerová
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Nakladanie s komunálnymi odpadmi v našej obci.
Zákonom č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch sa zmenilo aj znenie § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
(ďalej len „zákon o odpadoch“). Novela, okrem iného, zaviedla triedený zber
komunálnych odpadov (KO), zmesový komunálny odpad, povinnosť
prevádzkovateľa kuchyne (§ 39 ods. 2 zákona o odpadoch) a upravila
povinnosť obcí zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálnych odpadov pre ustanovené zložky. Je nutné uviesť, že
povinnosť zaviesť triedený zber komunálnych odpadov, v predchádzajúcej
právnej úprave ako separovaný zber, nie je povinnosťou novou a významná
zmena nastala iba pre zložku – biologicky rozložiteľné komunálne odpady
(BRKO) vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu. Novela nadobudla účinnosť od 1.1.2013.
Zložky KO, pre ktoré je triedený zber povinný:
Obec je povinná zaviesť a zabezpečovať:
1/ triedený zber komunálnych odpadov pre:
papier, plasty, kovy, sklo, BRKO, okrem kuchynského a reštauračného
odpadu, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
2/ podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber pre:
Objemné odpady, drobné stavebné odpady a odpady s obsahom škodlivín
(použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje,
farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady).
Zložky KO, pre ktoré je triedený zber dobrovoľný:
Obec môže zaviesť a zabezpečovať triedený zber komunálnych odpadov aj
pre iné zložky komunálnych odpadov, ako napr. textil, viacvrstvové
kombinované materiály atď.
Zložky KO, pre ktoré je povinný triedený zber, ale nezabezpečuje ho obec:
Obec je povinná vo VZN upraviť zber pre elektroodpad z domácností
vrátane elektroodpadu z osvetľovacích zariadení, kuchynský odpad od
prevádzkovateľov stravovacích zariadení a pre lieky nespotrebované
fyzickými osobami.

Čo je biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) a biologicky
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa
kuchyne?
Dubovské noviny 32/2013
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Podľa § 2 ods. 34 zákona o odpadoch biologicky rozložiteľné komunálne
odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné
zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov (§68 ods.
3 písm. e).
Ako už bolo uvedené v zúženom význame sa pod pojmom biologicky
rozložiteľné komunálne odpady chápu:

a) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane
odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný
odpad (ďalej len „zelený odpad“)
b) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
c) Jedlé oleje a tuky. Zodpovednosť za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sa delí
medzi 2 subjekty:
- prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie
triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad, ktorého je pôvodcom
- obec je povinná zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu BRKO okrem
tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania
a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky
z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny,
drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie (aj domáce).
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy
z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý
chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, trus malých zvierat,
papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom,
potraviny po záručnej dobe, alebo inak znehodnotené, použitá papierová
vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá
lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované
zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale aj živočíšneho pôvodu, ktoré
vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane
školských kuchýň, ale aj z kuchýň domácností a pod. a danú dohodu so
spoluobčanmi prekonzultujú.
Z pracovných materiálov ZMOS spracoval Ing. Ľ. Lettrich
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Čítam, čítaš, čítame...
V našom školskom klube Dubáčik sa snažíme nielen s deťmi
zmysluplne využívať voľný čas, ale aj rozvíjať ich osobnosť, zručnosti,
schopnosti, talent... Jednou zo zručností potrebných pre život je aj
čitateľská gramotnosť- čítanie s porozumením. Pravidelne mávame
čitateľskú polhodinku, kde si po prečítaní rozprávkového príbehu
spolu prerozprávame obsah a otázkami si overíme, či sme pozorne
počúvali a porozumeli textu. Spoločne navštevujeme miestnu
knižnicu a knihy si požičiavame aj z bohatej žiackej knižnice v škole.
Marec- mesiac knihy bol zameraný na činnosti, ktoré podporujú
záujem o knihy a radosť z čítania. Do školy sme si priniesli naše
obľúbené knihy na výstavku. Zorganizovali sme súťaž o najstaršiu
doma nájdenú knihu. Najstaršiu knihu Kázne podľa evanjelia
a epištoly z roku 1874 doniesla Julka Šoošová.
Pripravili sme si projekt Putovanie sovičky s knihou. Plyšová
sovička s knihou a denníčkom každý deň odchádzala domov s
jedným z detí. Spolu si doma prečítali jeden príbeh z rozprávkovej
knihy. Do sovičkinho čitateľského denníka napísali svoje meno,
dátum, niekoľkými vetami opísali, o čom čítali. K prečítanej
rozprávke niektorí nakreslili aj ilustráciu. Sovičku, denník a knihu
priniesli na druhý deň do školy a odovzdali ich ďalšiemu dieťaťu. Na
záver si v školskom klube Putovanie sovičky s knihou vyhodnotíme.
Vymýšľali a kreslili sme reklamné slogany na knihy, čítanie, knižnicu.
Napríklad: „Chcete byť múdri? Choďte do dubovskej knižnice!“ alebo
„Príďte do našej knižnice! Pozrite si knižky! Ošaliete krásou kníh!“
„Navštívte našu super knižnicu!“ a pod. Pri návšteve miestnej
knižnice sme ich odovzdali ujovi Dušanovi. Vyhodnotili sme si
najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice. Najviac kníh v tomto
školskom roku si požičala Sabrinka Gáborová. Aj takýmto spôsobom
chceme podporiť záujem detí o knihy a ukázať im, že čítanie môže
byť potešením a zábavou.
G. Húsová
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Sánkovačka sa vydarila
Sobotňajšie popoludnie 19. januára 2013 patrilo tradičnej dubovskej
sánkovačke. A tak dedinský vŕšok ožil vravou, povzbudzujúcimi pokrikmi
a hore dolu pobehujúcimi sánkarmi i divákmi. Organizátori – Komisia
kultúry a športu pri OZ v Dubovom vytýčili trať pretekov so štartom pri
Zemiakov a cieľom pri Slivkov. S radosťou zapisovali prihlasujúcich sa do
kategórií. V kategórii boby súťažilo 10 pretekárov, sánky jednotlivci štyria,
ďalej súťažilo šesť skupín a desať rodín. Všetci absolvovali dve súťažné kolá.
Ako sa im darilo?
Boby: 1. Miška Pittnerová
2. Lukáško Lettrich
3. Kristínka Lettrichová
Sánky: Jednotlivci: 1. Filip Šošovička
2. Filip Jelenčík
3. Miroslav Frno

Rodiny: 1. Šoošovci
2. Košovci
3.Lettrichovci – Jančekeje

Skupina (kamarátov): 1. Viky Danišová + Miška Pittnerová
2. Marek Lettrich + Miško Páleš
3. Saško + Kubko Hullovci
Najmladší pretekári: Lukáško Boďa a Marianka Košová
Najlepší roztláčač: Alenka Boďová
Bolo to popoludnie, aké má byť – plné pohybu, športu, zdravého súťaženia
i vzájomnej pomoci a podpory. O bezproblémový priebeh sa postarali:
starosta obce Ing. Ľ. Lettrich a členovia komisie, ktorí zaujali svoje miesta:
na štarte A. Lettrichová, v cieli časomerači M. Kolenčíková a D. Lettrich,
medzičas: L. Knietlová a D. Solářová. Občerstvenie pretekárom ako aj
divákom ponúkala v bufete I. Knietlová.
Ceny a odmeny pre súťažiacich daroval obecný úrad, miesto pre bufet aj
kúsok tepla nám poskytli naši poľovníci v ich garáži – vďaka.
Už teraz vieme, že tradícia sánkovačiek bude pokračovať len, čo opäť
napadne nový sneh.
Anna Lettrichová
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Výpis zo VZN OBCE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY č.1/ 2013
DAŇ ZO STAVIEB § 4 - Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj
2
začatý m zastavanej plochy. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1
tohoto VZN sa v celej obci zvyšuje / § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. / takto :
a/ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu 0,033 €
b/ za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu 0,2323 €
c/ za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 0,1161 €
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách podľa § 4 ods. 2 , príplatok
v sume 0,033€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia podľa
§ 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
DAŇ Z BYTOV § 5 - Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 € za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
DAŇ ZA PSA § 8 - Ročná sadzba dane za psa staršieho ako 6 mesiacov je 6 € za
jedného psa a kalendárny rok.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
1.
2.

Určujúcim obdobím, za ktoré sa poplatok vyberá, je kalendárny rok.
Sadzba poplatku je
a) 0,0320 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13 ods. 2
písm. a), ktorý má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, (t.j. 11,68 €
za osobu a kalendárny rok)
b) 0,0320 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13 ods. 2 písm.
a), ktorý je na území obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť a
nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt,
c) 0,0320 € za osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 13 ods. 2
písm. b), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel, ako na podnikanie,
Splatnosť poplatku
1. Vyrubený poplatok za komunálny odpad je splatný každoročne do 31.mája
2. Poplatok je možné splatiť v dvoch rovnakých splátkach, a to 1.splátka
v termíne do 31.mája, 2.splátka v termíne do 31.augusta určujúceho obdobia

Dubovské noviny 32/2013

- 13 -

Nová povinnosť chovateľov - čipovanie zvierat
Do konca septembra 2013 musia byť, podľa
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,
všetky psy, mačky a fretky držané na území Slovenska
povinne označené čipom. Majiteľovi inak hrozí pokuta do
výšky 370 eur.
Podľa nového zákona o veterinárnej starostlivosti
všetky spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili od
1.11.2011 musia byť povinne po narodení do 8 týždňov
označené mikročipom. Povinnosť sa vzťahuje však aj na
zvieratá, ktoré sa narodili pred týmto dátumom. V tomto
prípade však platí prechodné dvojročné obdobie, ktoré sa končí 30. septembra
2013. Od tohto dátumu musia byť všetky psy, mačky a fretky začipované.
Taktiež zvieratá, ktoré sa narodili pred 1.11.2011 a sú predmetom
predaja, musia byť označené mikročipom ešte pred zmenou majiteľa, tzn. že do
toto prechodné obdobie sa na ne nevzťahuje. Ak máte psíka, ktorý sa narodil 3.
novembra 2009, stačí, ak ho čipom označíte do 30. septembra 2013. Ak však
zviera mení vlastníka, musí byť pred týmto úkonom už označené. Výnimkou sú
však zvieratá, ktoré sú tetované a tetovanie bolo dokázateľne vykonané pred 3.
júlom 2011, je riadne čitateľné a zaznačené v preukaze o pôvod psa.
Prečo čipovať?
Čipovanie vám môže pomôcť nájsť strateného psíka. Pri nájdení inou
osobou je jednoduchšia identifikácia majiteľa a zvieratko sa vo veľmi krátkom
čase vráti naspäť domov. Platí to aj pre prípad, že psík je už v útulku. Zariadenia
na čítanie mikročipov sú dostupné vo veterinárnych ambulanciách, útulkoch,
karanténnych staniciach a pod. Takisto ich majú k dispozícii aj mestskí policajti.
Ďalšou výhodou čipovania je i možnosť vypátrať majiteľa psa, ktorý spôsobil
škodu alebo pohrýzol.
Aplikáciu vykonáva veterinár
Mikročip je veľký ako zrnko ryže (cca 0,5 cm) a pomocou aplikátora ho
aplikuje do podkožia veterinárny lekár na ľavej strane krku. Ide o veľmi rýchly
úkon. Pred i po aplikácii je veterinár povinný overiť si funkčnosť transpondéru –
mikročipu čítačkou. Pes si prítomnosť čipu počas svojho života neuvedomuje a
mal by zostať v mieste aplikácie. Putovanie čipu v podkoží však nie je vylúčené,
ide však o zriedkavosť.

Zdroj Internet

Dubovské noviny 32/2013

- 14 -

Jubilanti v mesiacoch január, február, marec 2013

85 rokov
75 rokov
70 rokov
65 rokov
60 rokov

Fritz Fridrich, č. 62
Daubnerová Magdaléna, č. 135
Plica Ján, č. 249
Šošovičková Anna č. 134
Hulla Ján, č. 47
Kmeť Milan, č. 139
Vanický Ľudovít, č. 161
Ďurana Zdenek, č. 181
Kmeť Michal, č. 224
„Žltých kvetov plnú náruč
k Vášmu sviatku chceme dať,
veľa zdravia, veľa šťastia,
veľa lásky k tomu priať.“
Privítajme:
Lukáš Frno
Alexandra Gondoľová
„Z nehy a lásky narodí sa človek,
maličké zrnko zrelých ľudských liet.
Z nehy a lásky narodí sa človek,
Najväčší zázrak, aký pozná svet.“
Opustili nás:
Stanislav Vereš † 13. 1. 2013
„Zaspal posledným spánkom.
Odišiel tichučko a pokojne,
pokorne vystúpil z času
a podal ruku spomienkam ...“
Z podkladov OcÚ spracoval Ing. Ľ. Lettrich
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PRIPRAVUJEME

12. 5. 2013 Deň matiek
22. 6. 2013 Oslava 60 rokov organizovaného futbalu v obci
25. 4. 2013 - veľkoobjemový zber
V mesiaci máj - zber plastov a papiera - termín spresníme
Ocenenie

Za dosahované výsledky miestnej knižnice v Dubovom patrí poďakovanie
vedúcemu knižnice Dušanovi Rakytovi.
Termíny zasadnutí OZ v roku 2013:
22.02.2013, 26.04.2013, 07.06.2013, 30.08.2013, 22.11.2013,
13.12.2013
Vydáva: Obecný úrad
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