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 Keď sme prvou adventnou nedeľou vykročili na cestu adventného obdobia, 
všetkým nám bolo jasné, že je to cesta, ktorá nás bezprostredne vedie k sviat-
ku narodenia Pána Ježiša. Na začiatku 

tejto cesty k Vianociam nám však sám 

Ježiš vysiela prostredníctvom evanje-
lia svoj varovný signál. Niekoľkokrát 
nalieha:
„Majte sa na pozore! Bdejte, lebo ne-
viete, kedy príde ten čas!...Bdejte teda, 
lebo neviete, kedy príde pán domu.... 
Hovorím všetkým: Bdejte!“
( Mk 13,33,- 36)
  Tak, ako napríklad  mikrospánok  
často spôsobuje, že človek už nie je 
„na ceste“, ale  „mimo cesty“, podob-
ne aj drobné nepozornosti na ceste 
k Vianociam zapríčiňujú falošný smer 
duchovného putovania – k nepravému 
cieľu.  
 Odborníci radia, aby šoféri v akút-
nej únave okamžite zastali a načerpali síl. Inak je bdelosť nemysliteľná. Ale 

niektoré moderné nákupné strediska chcú predčasnou vianočnou výzdobou 

nákupnú horúčku práveže umocniť. Lebo advent pre zmaterializovaný svet 

nemá ten pravý význam – význam prípravy, zastavenia sa v životnom náhlení, 

častejším zamýšľaním sa nad duchovnými otázkami i otázkami vlastného sme-

rovania života... Ale je to čas, napríklad pre marketingových odborníkov, keď 
kasy praskajú vo švíkoch, keď inkasujú ohromné položky, hoci aj na takzvanú 

zlatú nedeľu.

  Ak teda advent prežijeme bez Ježi-
ša, ak vsadíme všetku svoju energiu 
a pozornosť na konzum, tak na konci 
adventnej cesty nájdeme prázdne jaslič-
ky. Potom pre nás platia slová Angelusa 
Silesiusa, ktorý hovorí: „ Ak sa už raz 
v Betleheme narodil Kristus, ale v tebe 
nie, tak si predsa len stratený.“
   Bdejte, buďte ostražití! Zastavte sa, 
lebo sa zošmyknete na scestie – vy-
zýva nás Ježiš na začiatku adventnej 
cesty. Skutočne zlatou bude iba tá vaša 
nedeľa, v ktorej objavíte zlato v sebe: 
znovu o čosi prehĺbený vzťah k Bohu, 
k Ježišovi, zárodok živého Betlehema 
v nás.
  Štyri adventné nedele sú akoby štyri 

zastávky na diaľnici do Betlehema. Štyri odpočívadlá, na ktorých je oddych 
spojený s účinnosťou sebarefl exiou. Štyri reštaurácie, v ktorých nás sám Pán 

sýti slovom a Eucharistiou. Štyri varovania, že neobmedzená rýchlosť môže 

obmedziť dĺžku života. Štyri míľniky naznačujúce blížiaci sa cieľ.     

Vaši kňazi

 
Vyvrcholením vianočného obdobia bude koncert v Kostole Božieho milosrdenstva na sviatok Troch kráľov, v ktorom vystúpi Spevokol učiteľov okresu Topoľ-

čany. Na koncert, ktorý sa začne o 16. hodine vás srdečne pozývame.
Obecný úrad Jacovce

Autostráda advent

 Túto otázku vyslovujeme hádam všetci bez roz-

dielu. Nekonečne dlhý čas čakania na deň, keď 

sa ozve vianočný zvonček, keď  čakanie skra-

cuje iba adventný kalendár, ktorý deň za 

dňom odkrajuje predvianočný čas príprav.

Na Vianoce sa tešíme spolu s deťmi. Sna-

žíme sa pre svojich blízkych pripraviť čo 

najviac radostí a prekvapení. Tajomstvá 

pri chystaní darčekov vyvolávajú sladké 

napätie a netrpezlivé očakávanie.

So zvláštnou radosťou pripravujeme dar-

čeky pre rodinu a milých priateľov, zamýšľa-

me sa nad tým, ako pekný darček zabalíme, 

s deťmi sa púšťame do výroby ozdôb na strom-

ček, plánujeme pečenie vianočného pečiva i prípravu 

vianočného menu.

A pretože nielen v duši, ale i všade okolo seba 

chceme mať sviatočne, zdobíme a krášlime 

svoje príbytky. Sviatočná výzdoba v oknách, 

uliciach oznamuje blížiaci sa príchod sviat-

kov. Príjemnú pohodu vyžarujú spoločne 

zhotovené vianočné dekoratívne drobnosti 

ako girlandy, vence, svietniky...

Kiežby to vianočné svetlo porozumenia 

a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol by 

to najkrajší vianočný dar.

Pričiniť sa oň musíme predovšetkým sami, vo 

svojom vnútri.

Vianoce 
lásky a pokoja,

nech všetku bolesť zahoja.
S Ježišom malým tešte sa spolu,

keďže budete sadať k spoločnému stolu.
Na stromčeku sviečky svietia,

v jasliach leží Božie dieťa.
Nech nás jeho láska hreje,
žiari v tmách beznádeje.

Do srdca každého z Vás duše vloží
radosť, šťastie, pokoj Boží.

To Vám,  všetkým spoluobčanom, k blížiacim sa Via-
nociam a Novému roku 2008 želajú poslanci 

OcZ, zamestnanci OcÚ a starosta  
obce. 

Kedy už budú Vianoce?

Pozvánka
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Spisovateľa „na živo“ v Jacovciach nestretávame každý deň, a tak sa piataci, šiestaci a siedmaci v sprievode svojich 

učiteliek Emílie Polonskej a Márie Matejovičovej nechali ochotne pozvať na besedu s Milanom Húževkom. Názvy 

kníh Meč slepého kráľa, Hrobľa plná zlata, Psí knieža i ďalšie z autorovho pera napovedajú, že sú zbierkami povestí, 

ktoré sú aj v počítačovej dobe celkom obľú-

beným školáckym čítaním. Patrí do nich aj 

povesť Sirôtka o Topoľčianskom hrade.

Jožko Marek privítal spisovateľa prednesom 

z jeho tvorby, potom deti počúvali zaujímavé 

rozprávanie nekaždodenného hosťa a vypy-

tovali sa ho, nielen ako vznikajú jeho knihy, 

ale boli zvedavé aj na jeho nespisovateľské 

záujmy a chvíle.

Besedu s M. Húževkom pripravila pani kni-

hovníčka z obecnej knižnice s vedením zá-

kladnej školy v poslednú novembrovú stredu 

a žiaci si po jej skončení mohli kúpiť niektorú 

z kníh aj s autorovým venovaním.

(mg)

24. 10. 2007
Obecné zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie:

1. Kontrolu uznesení hlavnou kontro-

lórkou
2. Informáciu o kontrolnej činnosti
3. Informáciu o stave prípravy projektu 

„Jacovce námestie“
4. Prezentáciu koncepčného návrhu 

rozšírenia časti cintorína v obci Ja-
covce 

5. Informáciu o projekte kanalizácia 
cez Environmentálny fond 2008 

6. Informáciu o projekte cez Program 
obnovy dediny 2008 

7. Informáciu k budovanému cyklo-
chodníku Tesáre

8. Plán hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Jacovce na roky 2007 
– 2013 s tým, že budú zapracované 
pripomienky

   
Schválilo: 
1. Správu o výsledkoch a podmien-

kach výchovno-vzdelávacej činnosti 
Základnej školy s materskou školou 
Jacovce za školský rok 2006/2007 

2. Spolufi nancovanie vo výške  5 %  
zo schváleného rozpočtu projektu: 
Obstaranie zberných nádob a tech-
nického vybavenia pre separovaný 
zber 

3. Vyčlenenie fi nančných prostriedkov 
vo výške 5 tis. Sk pre zabezpečenie 

projektu „Vidieť a byť videný“
4. Doplnenie žiadosti o prenájom KD  

podľa žiadosti č. 919/2007 

Uložilo:
1. Obecnému úradu, vyzvať Ing. Toma-

na, bývalého starostu obce na úhra-
du súkromných telefónnych hovorov 
do zahraničia vo výške 24.166,- Sk 
za roky 2004, 2005, 2006. 

2. Obecnému úradu vykonať verejné 
obstaranie na rekonštrukciu strechy 
budovy obecného úradu s jediným 
kritériom – cena a záruka.

29.11.2007 
Poslanci vzali na vedomie:
 
- Správy z kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra
- Informáciu o zavedení  eura
 
schválili:
1. Návrh VZN č. 3/2007 o miestnych 

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?
Ani najstarší pamätníci si 
nespomínajú, kedy prišiel 

do Jacoviec taký koč ako 
v predvečer tohtoročného 
Mikuláša. Statné paripy 

priviezli na vysvietené 

plató pred kostolom nielen 
hneď dvoch Mikulášov, ale 
aj neodmysliteľného anjela 

s čertom. S tónmi zvon-

kohry ich vítali slávnostne 
vzrušení Jacovčania všet-
kých generácií na čele 

so starostom. Nevedno, 

či väčšmi žiarili stovky 
detských očí a rozžaté 
stromčeky alebo refl ektory, 

pod ktorým sa spievalo, recitovalo a obdarúvalo vľúdnym slovom i čokoládovou odmenou za celoročnú poslušnosť 

a usilovnosť.
V obkľúčení vari troch stovák detí, rodičov a starých rodičov sa odohrávalo jedno z najvydarenejších divadelných 
predstavení, aké si možno priať. 
Škôlkari a menší školáci si pripra-
vili so svojimi učiteľkami riekanky, 
pesničky a básničky na privítanie 
mikulášskej družiny, starší chlapci 
a dievčatá ohlasovali svojimi kole-
dami, že sú za dverami Vianoce. 
Vrava a blýskanie fotoaparátov uk-
ladali tie príjemné chvíle do našich 
pamätí a na elektronické pamäťové 
karty, aby sa nám zachovali na čas, 
keď spomienky blažia ľudskú dušu. 
Už trochu uzimené obecenstvo 
zohrievali dúšky horúceho čaju a 
punču, ktorý  pripravili  a ponúkali 

členovia kultúrnej komisie. 

(vš) 

Besedovali so spisovateľom

Z rokovania 
obecného 

zastupiteľstva

M. Gulišová a poučení žiaci ďakujú M. Húževkovi za zaujímavé rozprávanie. 
Snímka: archív školy
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Člen obecného zastupiteľstva Jozef Kajan s mandátom 

od starostu Imricha Hermanna a poslaneckého zboru 
sa zúčastnil v novembri na pracovnej ceste do európ-

skeho parlamentu v Bruseli. Dostal za úlohu nadviazať 
osobné kontakty so zástupcami pre región Nitra Pavlom 
Drličkom, Tomášom Szlávikom a s Borisom Essende-

rom z Commité des Régions.

Pavol Drlička podporil v osobnom rozhovore s naším 
poslancom myšlienku aktívnej spolupráce s predstavi-
teľmi našej obce i podnikateľmi. Od nás sa očakáva jas-

ne formulovaný námet, resp. zámer, predložiť ho nášmu 

zástupcovi, ktorý bude v sieti fi riem hľadať optimálneho 
partnera do ďalšej spolupráce. Bližšie a podrobné infor-
mácie hľadajte na internetovej stránke www.skregion.

eu.

Pána poslanca sme sa opýtali:
Ako sa cíti jacovský poslanec na chodbách a v ka-
binetoch bruselských úradovní?

Musím priznať, že je to trošku iný svet, na aký sme 
zvyknutí doma. Veľkoleposť priestorov, či absolútna 

dokonalosť v harmónii a organizovanosti, vyvolávajú 

vnútorné pocity obdivu. Zároveň však táto nádhera 
a dokonalosť je len portfóliom tvrdého biznisu. V brusel-

ských úradovniach vládne priateľský, ale rezervovano-
obchodnícky duch.

Čo konkrétne ste sa dozvedeli o možnostiach Jaco-
viec využívať výhody členstva našej krajiny v EU?

Ak chceme byť zaujímaví a vzbudiť pozornosť EU – tre-
ba ponúknuť projekty, ktoré nie sú prínosom len pre 

obce a mestá, ale musia byť zárukou dynamického ras-
tu  budúceho zisku. Inak nemáme veľkú šancu prera-

ziť. Mám dojem, že „Európa“ nám otvorila veľkú bránu, 

ale vstúpiť už musíme sami a fl exibilne sa zorientovať 
v pravidlách existencie v EÚ. Kto to dokáže, zaručene 
pozdvihne svoj región či obec. Tok fi nancií sa nesmie 

zastaviť! EURÓPA - JACOVCE - EURÓPA – inak nie 

sme zaujímaví. „Európa“ – nie je MATKA TEREZA!  Ak 
budeme mať v tomto úplne jasno – vyhrali sme.
Nestálo by za to zriadiť mikrokanceláriu SOTDUM 

v „hlavnom meste“ Európy?
Zatiaľ by som navrhol naplno využiť 
ponúknutú pomoc a kontakty pána 
Drličku v Bruseli. A možno  2-3 roky 
skúseností a spolupráce podporia 
myšlienku mať svojho stáleho zá-
stupcu v mikrokancelárii SOTDUMU 
v Bruseli, ktorý bude vnímať veci nie-
len cez lavínu EURA, ale i srdcom. 
Maneken pis ciká stále spoľahli-
vo?
V dňoch, keď som bol v jeho blíz-
kosti, nemrzlo, takže sa prejavoval 
v celej svojej jednoduchej nádhere.

(jk, ič) 

Už stodesať rokov uplynulo odvtedy, keď sa jedno americké dievčatko rozhodlo 

odhaliť vianočné tajomstvo. Volalo sa Virginia O´Hanlonová a žilo v New Yorku. 
Jedného decembrového dňa 1897 napísalo denníku Sun list:
Mám osem rokov. Niektorí z mojich kamarátov hovoria, že žiaden Santa Claus 
neexistuje.Ocko tvrdí, že Sun píše vždy pravdu. Povedzte mi preto, prosím: 
chodí Santa Claus?
V redakcii zavládli rozpaky. Potom sa šéfredaktor Francis Church rozhodol, že 
dôveru malej čitateľky vo vševedúcnosť a pravdovravnosť novín nemôže skla-
mať. Pokladal list za taký závažný, že osemročnej Virginii odpovedal osobne – 
a to na titulnej stránke Sun-u.
„Milá Virginia, Tvoji kamaráti nemajú pravdu. Veria iba tomu, čo sami vidia, 
a preto veria, že nemôže jestvovať nič, čo nemôžu 
obsiahnuť svojím malým rozumom. Všetok ľudský 
duch je malý, či patrí dospelému alebo dieťaťu. Vo 
vesmíre sa stráca ako maličký hmyz. Taký mravčí 
rozum nepostačuje, aby sme obsiahli a pochopili celú pravdu.“ A pokračoval.
„Áno, Virginia, Santa Claus existuje. Existuje rovnako tak ako láska, veľkorysosť 
a vernosť. A keďže toto všetko existuje, náš život môže byť krásny a plný jasu. 
Aký ponurý by bol svet bez Santa Clausa! To by sme nemali ani Virginiu, ani 
vieru, ani poéziu – nič z toho, čo robí život znesiteľným. Ostal by iba trepotavý 
zvyšok viditeľnej krásy. Avšak svetlo detstva, ktoré prežiaruje svet, by muselo 
zhasnúť.
Santa Claus existuje, lebo inak by si nemohla veriť ani svojim rozprávkam. Do-
zaista, mohla by si požiadať svojho otecka, aby na Štedrý deň poslal ľudí, ktorí 
by mali Santa Clausa chytiť. Ale žiaden z nich by ho neuvidel iba tak. To však 

nedokazuje vôbec nič. Najdôležitejšie veci zostávajú pred naším zrakom skryté. 

Napríklad víly, ktoré tancujú v mesačnom svite na polianke. A napriek tomu 
existujú. Čokoľvek vidíš, nikdy neuvidíš všetko. Môžeš rozlomiť kaleidoskop 
a hľadať najkrajšie farebné útvary. Nájdeš však iba pár pestrých črepín, viac 
nič. Prečo? Lebo skutočný svet je zahalený závojom, ktorý ani najväčšie násilie 
nedokáže pretrhnúť. Poodhrnúť tento závoj môže iba viera a poézia, a láska. 
Vďaka nim odrazu uzrieme všetku krásu a nádheru za ním.
Je to pravda? – spýtaš sa asi. Áno, Virginia, je a nič na tomto svete nie je prav-
divejšie a trvácnejšie. Santa Claus žije a bude žiť večne. Ešte tu bude desaťkrát 
desaťtisíc rokov, aby potešil deti, ako si ty, a naplnil radosťou každé otvorené 
srdce. Veselé Vianoce, Virginia, Ti želá Tvoj Francis Church.“

Denník Sun uverejňoval oba listy na titulnej stra-
ne vždy v predvianočnom čísle od roku 1897. 
Uvádzali ho dlho aj po smrti Francisa Churcha, 
celých 54 rokov, až do roku 1950, keď denník 

zanikol. Vtedy prevzali túto tradíciu mnohé noviny a časopisy na celom svete. 
Tiež nemecký Welt am Sonntag ju dodnes dodržuje. Zverejňuje oba listy – dáv-
nu detskú otázku i nadčasovo múdru, úsmevnú odpoveď. Storočnú štafetu tak 
odovzdáva ďalším a ďalším generáciám. Nesie tiché posolstvo i do našich čias, 
takých poznamenaných zhonom, zlobou, vražedným sebectvom, popieraním 
všetkých hodnôt. Prajme tomuto posolstvu – slovami dávno mŕtveho americ-
kého novinára Francisa Churcha – aby nikdy nezaniklo a prichádzalo do sveta 
ľudí ešte za desaťkrát desaťtisíc rokov.

(vš)  

Z Bruselu je bližšie už aj k nám

Santa Claus existuje!

daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady s pripomienka-
mi

2. Návrh VZN č. 4/2007 o poskytova-
ní opatrovateľskej služby a úhra-
dách za opatrovateľskú službu

3. Návrh zmeny štatútu obce Jacov-
ce

4. Poriadok odmeňovania
5. Návrh mimoriadnej odmeny hlav-

nej kontrolórke

6. Návrh transformácie obecnej kniž-
nice na školskú

7. Žiadosť o prenájom priestorov 
na parkovanie motorového vozidla 
v bývalej Drobnej prevádzkarni 

8. Žiadosť obce Tesáre o podporu 
zmeny času SAD linky č. 41

9. Žiadosť o zníženie nájmu na neby-
tové priestory ubytovne

10.Žiadosť TJ Družstevník Jacovce 
o odpustenie nájomného pre druž-
stvá futbalistov v telocvični

11.Žiadosť výkonného výboru mini-
ligy o zníženie nájmu telocvične 
na usporiadanie Jacovskej mini-
ligy. Nájomné pre rok 2007 bude 
vo výške 12 tis. Sk

12.Žiadosť o prenájom telocvične 
za 1 Sk pre zamestnancov PPD 
v telocvični

13.Odmenu zástupcovi starostu 
vo výške 20-tisíc Sk 

 nesúhlasili:
 so žiadosťou o odpustenie nájmu 

lekárom v Zdravotnom stredisku 
v Jacovciach za neambulantné 
priestory.

Európske vlajky na počesť jacovského poslanca.
Snímka: jk
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Ako sme v poslednom čísle avízovali, aktivita, ktorá nás 
v októbri  čakala, bol DETSKÝ ČIN POMOCI.  Začali sme 
tým, že sme vyrábali pre dôchodcov z našej obce pozdravy, 
pokračovali sme tým, že sme upratovali kostol Navštíva-
nia P. Márie a jeho okolie, a potom sme sa zapojili do ma-
povania bezbariérovosti v rámci aktivity, ktorú organizo-
valo združenie s  názvom Centrum samostatného života. 
Združenie zbiera tieto informácie a postupne uverejňuje 
na web stránke, prostredníctvom ktorej ľudia  na vozíčku  
na celom Slovensku budú vedieť, ako sa pred návštevou 
budovy pripraviť, či budú potrebovať sprievodcu, či sa tam 
dá dostať na toalety a pod.  
 Na stretnutí, ktoré sa konalo 17. 10. 2007, sme sa  za-
mysleli nad životom ľudí s postihnutím a taktiež sme zoz-
bierali informácie o bezbariérovosti priestorov v našej 
obci. O stretnutí napísala D. Dolinajová: 
„... medzi deti zavítal aj náš kamarát Jurko so svojou ma-

minou. Jurko je telesne postihnutý. So svojím postihnu-
tím žije už od mala, a preto nám vedeli porozprávať, aký 
je život ľudí pripútaných na vozíčku ťažký. Deti táto téma 
veľmi zaujala  aj  preto, že si sami  mohli vyskúšať prejsť 
vozíčkom cez prah dverí alebo schodmi, či vojsť s vozíkom 

na toaletu. Jurkovi a jeho mamine sme za výklad poďakovali 
a po skupinkách sme s vedúcimi išli „zmapovať terén“. Všet-
kých to veľmi bavilo, pretože sme prechádzali parkoviská, 
aby  sme zistili, či sú tam vyhradené miesta, či prístup do 
budovy má nájazd, alebo schody, či sú v budovách toalety 
prístupné pre osoby na vozíku, aká je šírka dverí...  
Aké šokujúce však bolo zistenie, že plne vyhovujúce priesto-
ry sú len nový kostol, lekáreň a potraviny. Budovy ako pošta, 
zdravotné stredisko, knižnica, či priestory poskytujúce služ-
by sú pre vozičkára v našej obci nedostupné, parkoviská ne-
označené...“
Po takomto zistení by sme sa možno mohli zamyslieť nad 
spôsobom ako bariéry začať odstraňovať, alebo aspoň zni-
žovať, veď táto problematika sa netýka len zdravotne postih-
nutých, ale aj matiek s detskými  kočíkmi.
Byť postihnutý u nás je ťažké, ale na ugandskom vidieku či 
v kenskom slume je to niečo celkom iné. Pri postihnutí teda 
ešte na chvíľu zostaneme, pretože mottom 13. ročníka DOB-
REJ  NOVINY je „Výnimočný život s postihnutím“.  
Koledovanie je najbližšia aktivita, ktorá už neodmysliteľ-

ne patrí k Vianociam a dáva nám úžasnú možnosť pomôcť 
núdznym bez toho, aby sme opustili teplo svojich domovov. 
Už po desiatykrát budú deti z Jacoviec klopať na vaše dve-
re, aby vám ohlásili zvesť o narodení P. Ježiša, a preto je 
namieste poďakovať všetkým ľuďom, ktorí tie dvere otvoria 
a otvárajú už desať rokov. Ďakujeme v prvom rade za vašu 
ochotu prijať koledníkov,  za prejavenú dôveru a tiež fi nan-
cie, o ktoré ste ochotní sa podeliť aj v týchto, pre mnohých 
„neľahkých časoch“.
Cieľom tohto ročníka , ako vyplýva z názvu „Výnimočný ži-
vot s postihnutím“, bude teda pomôcť ľudom so zdravotným 
postihnutím v rozvojových krajinách, predovšetkým deťom 
a ženám, ktoré  predstavujú tú najchudobnejšiu, najviac zne-
výhodnenú a sociálne vylúčenú skupinu. Za každé prijatie 
vopred ďakujeme a prajeme veľa úspechov, zdravia a hlavne 
pokoja v rodinách,  počas celého roku 2008.

(jb)

Z pierka jacovského eRka
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To bol názov projektu, ktorý mal 

značne podporiť vzťah detí k život-
nému prostrediu. Práve ministerstvo 

životného prostredia sa hravým 
a motivujúcim spôsobom postavilo 

k problematike vedenia detí k udržo-
vaniu čistého okolia. 

Projekt, fi nancovaný Environmen-
tálnym fondom, pozostával z troch 

súťaží, do ktorých sa naplno zapojili 
i žiaci našej základnej školy. Kon-

krétne v školskom roku 2006/2007 
to bola IV. A trieda pod vedením 

triednej učiteľky Moniky Detkovej. 

Jednotlivé súťaže mali názvy – Vod-
ník, Legenda, Živá a neživá príro-
da. Žiaci sa aktívne zapojili svojimi 

výtvarnými prácami, legendami 

o vzniku miestnych vodných tokov, 

ako aj vlastným pričinením sa na 

čistení potoka Chocina pri moste 

v okolí materskej školy. Vďaka ich 

bohatej fantázii a silnej motivácii 

získala naša škola ocenenie za 
účasť v týchto súťažiach. V novem-

bri  sa zúčastnili žiačky 5. ročníka 
Lenka Divišová a Katarína Gráci-
ková, žiačky 5. ročníka spolu a so 

starostom Imrichom Hermannom, 

s riaditeľkou ZŠsMŠ Jacovce Dag-
mar Babčanovou, ako aj s učiteľkou 
Monikou Detkovou  v Bratislave na 

slávnostnom odovzdávaní cien tejto 

environmentálnej súťaže. 
Autorom a spracovateľom projektu 
bolo občianske združenie ERA, kto-

ré nám udelilo aj hlavné 

ocenenie za čistenie prí-
rody a úpravu životného 
prostredia v súťaži Živá 

a neživá príroda. Popredné 
miesto v súťaži Legenda 
obsadila žiačka, dnes už 
piateho ročníka, Karolína 
Lendelová za fantastickú 
legendu s názvom Vodník 
Jakub. Na projekte sa ak-
tívne zúčastnili všetky deti 
štvrtého, dnes už piateho 
ročníka. Ich výtvarné, ako 
aj literárne práce, fotodo-
kumentácia pracovných 
činností žiakov v okolí 
potoka Chocina, boli zve-

rejnené v publikácii Kde ešte spia 
vodníci na Slovensku? 
Všetkým deťom piateho ročníka 
v mene našej školy blahoželáme 

a želáme im veľa úspechov aj 

v iných súťažiach. 

Mária  Matejovičová, učiteľka

Teplo Vianoc                                                             
V srdciach nám láska 

pukoce, 
prvé vločky ohlasujú 

Vianoce
vôňa perníkov a oblátok
žiarivý ligot pozlátok,

pod stromčekom darčeky, 
 

teplého čaju hrnčeky, 
škorice vôňa vôkol nás
nadišiel zas, vianočný 

čas....
Lucia Ducká

                                         

Vianoce                                                                      
Zvonček zvoní, letia sane, 

anjeličky sadnú na ne. 
Dobrým deťom nesú za 

noc,
dobro, lásku, šťastie 

Vianoc. 
Máme stromček ligotavý, 

od zeme až do povaly. 
Na ňom dobrôt, čokolád,                                             

všetko, čo má každý rád. 
Reťaze aj hviezdičky,
 potešte sa detičky
Dada  Rusňáková

Keď príde zima.....
Najprv príde Mikuláš,

potom Ježiško.
Mikuláš, čo mi dáš?

sladké jabĺčko.
Vločka za vločkou  
sadá na chodník

na chodníčku prestiera sa,
nezničí ju nik.

Na vianočnom stromčeku
pestré svetlo svieti.

Žiarovky sú farebné,  
o tom vieme deti.

Na lyžiach sa spúšťame
po zasneženom poli
a v našej záhradke
teplý ohník horí.

Peter Topor
      

Kde ešte spia vodníci na Slovensku?

KELEOVÁ -VASILKOVÁ, Táňa – Dúhový most 

Oľga, hlavná hrdinka tohto príbehu, je obyčajná žena, ktorá má 
svoje obyčajné sny. Túži po tom, aby bola bohatšia, aby mohla ísť 
s rodinou na dovolenku k moru, aby nemusela pracovať..  No jej 
najväčšou túžbou, keďže je „ pri tele“, je schudnúť.
Ustavične sa trápi rôznymi diétami, chudne a zase priberie a z toho 

nekonečného kolotoča je podráždená, nervózna a nešťastná. Je 
skalopevne  presvedčená, že štíhli ľudia majú v živote zelenú.

MURPHY, Jozeph – Zázrak vášho ducha

Kniha o odhalení duševného života a jeho premene. Z myšlienok 
autora: „ Keď je Boh s nami, kto je proti nám?  Osloboďte sa od 
nenávisti tak, že nenávidenému človeku budete želať pokoj, radosť 
a všetko požehnanie života. Buďte pevne presvedčení, že Boh má 
moc vyriešiť vaše problémy. To vám pomôže prekonať prekážky“.

RICHARDSON, Donn – Dieťa pokoja

Je pre mládež i dospelých – o pokoji, o láske a vzájomnom po-
rozumení. Je to vzrušujúci príbeh o misionárovi Donovi, ktorý 
v roku 1962 prišiel medzi ľudožrútov do Indonézie. Pripadal si 
medzi nimi ako kus slaniny. Vedel, že ak ho oni premôžu, zjedia 
ho. Ak ich premôže zvesť o Božej láske, ktorú im priniesol, stanú 
sa mu bratmi a sestrami. 

SOLČANSKÁ, Martina – Aprílové dievča

Ahoj! Mám štrnásť, nastupujem na strednú školu a hneď v prvý 
deň sa za mnou posadí najkrajší chlapec na svete. A mimochodom 
sme narodení v jeden deň -17. apríla. 
A predstavte si. On ma jeden večer len tak pobozká....

Mária Gulišová

Obecná knižnica ponúka

Vianočné verše

O to, aby sa aj obecný úrad zelenel a voňal Vianocami, sa postaral tiež pán starosta za asistencie svojej 

asistentky Magdalény. Snímka: vš

Fotografi a s ministrom životného prostredia na pamiatku. Zľava Moni-

ka Detková, Lenka Divišová, minister Jaroslav Izák, Katka Gráciková, 

starosta Imrich Hermann, Dagmar Babčanová, riaditeľka ZŠ.



Aj keď sme si za ostatné roky už privykli obdivovať v na-

šich októbrových kostoloch neobyčajné výtvory prejavujúce 

vďaku za Božie dary, zakaždým znova zostávame nad tými 

najnovšími stáť s rozšírenými očami a pritajeným úžasom. 

Vzbudzuje ho v nás nielen ich obsah a duchovné posolstvo, 

ale aj obdiv neobyčajnej trpezlivosti a zručnosti, s akou ich 

pani Helena Beňová a Drahomíra Dolinková aj tento rok 

zhotovili v jacovskom farskom kostole. Hodiny na kolenách, 

sklonené nad načrtnutou šablónou sypú z pristrihnutého 

husieho brčka miligramy prifarbenej múky, kakaa, korenia, 

makových, ľanových, sezamových i väčších semiačok do 

obrazca, až sa z neho zrodí Kristus kráčajúci na Golgotu, 

Madona a ďalšie výjavy z Písma alebo inej kresťanskej in-

špirácie.

(vč)

6

Človeče, prach si a na prach sa obrátiš, 
márnosť nad márnosť a ďalšie večné pravdy 

sprevádzajú ľudské pozemské bytie. Snúbia 

sa však aj s veľkou kresťanskou nádejou 
– vierou v život večný. Priesečníkom tých-
to staro -  a novozákonných odkazov sú 

dva smutno-krásne dni – Dušičky a sviatok 

Všetkých svätých.
Zapálená sviečka na hrobe je asi samozrej-
mou súčasťou  každej našej návštevy na 
cintoríne. Ale v tých dvoch dňoch spájajú-
cich október s novembrom prichádzame na 
miesto odpočinku našich najbližších a blíz-
kych trochu inak než po iné dni. Do súmraku 

a podzimnej tmy žiari to miesto vznešenou 
majestátnosťou, ktorá sa dotýka našich na-

jintímnejších miest v duši. Čo všetko sme 
chceli a nestihli povedať, vyjaviť a opýtať sa 
tých, ktorí tu spočívajú, a nestihli sme. Ako 

nám len chýbajú ich úsmevy, pohladkania, 

šomrania i neuposlúchnuté rady... Na nie-
koľko okamihov zabolí zahojený smútok, 
vynoria sa nám z pamäti slová a gestá, na 

ktoré si v chvate dní sotva kedy spomenie-

me. Návšteva na hroboch nie je len jeden 
z pradávnych ľudských rituálov, „položka“ 
cirkevného roka. Je to lipnutie na ľudskosti, 

je to túžba po spojitosti so svojimi koreňmi, 

je to hľadanie vlastného miesta v malých 
dejinách nášho sveta...
A tak aj jacovský cintorín i susediaci pa-

mätník ovenčený a rozžiarený ohlasoval 
v bezveternom dušičkovom večere aj tento 
rok úctu k predkom spojenú s nádejou na 
budúce stretnutia tam, kde sa bytie nemeria 
pozemským časom.

(ič)

Novembrová pieta a nádej

Semiačková krása vďaky

Október patrí k mesiacu, kedy si 
pripomíname viac ako inokedy 

úctu k  starším spoluobčanom. 
Kultúrna komisia pri tejto príleži-
tosti pripravila v nedeľu 14. októb-

ra seniorské posedenie  v jedálni  

Poľnohospodársko-podielnického 
družstva v Jacovciach. Do tanca 
a na počúvanie hral na akordeó-

ne riaditeľ Mestského kultúrneho 

strediska Topoľčany Rudolf Cho-
vanec, ktorý medzi  prítomnými 
navodil veľmi dobrú náladu.

Občerstvenie bolo pestré. Podá-

vali sme chlebíky, zákusky, víno, 
kávu, čaj. Naaranžované stoly 
s  jesennými listami, ozdobené 

cukrovinkami tvorili  na stoloch  
veľmi peknú dekoráciu, na ktorej 
si mohli prítomní aj  pomaškrtiť. 
Po príhovore starostu obce, sláv-
nostné posedenie obohatili  kul-
túrnym programom pre svojich 
starých rodičov deti zo školského 
klubu, deti pri ZŠ a deti z eRko 
klubu. Tie vyrobili aj malé upomi-
enkové darčeky, ktoré si dôchod-
covia odniesli domov, kde im 
budú pripomínať slávnostné po-
sedenie. Spokojní spoluobčania 
sa  plní dojmov v podvečer  mohli 
vrátiť do svojich príbytkov.           

Alena Strižencová

Október – Mesiac úcty
k starším

H. Beňová (vľavo) a D. Dolinková nad rozpraco-
vanými obrazmi....

...a trochu hanblivé, ale talentované a snaživé 
„učnice“.
Snímky: vš

�

�
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Výborné  mäkké medovníčky

Suroviny: 50 dkg hladkej múky, 12 dkg rozpusteného medu, 12 dkg 

rozpusteného Palmarínu, 20 dkg práškového cukru, 1 kávová lyžička 

sódy bikarbóny, 3 celé vajcia, trochu škorice, mleté klinčeky, 1 lyžička 

perníkového korenia

Postup: Všetko spracujeme a pol hodiny necháme prikryté mikroté-

nom odstáť. Vyvaľkáme na pomúčenej doske na 3 mm, vykrajujeme 

rôzne tvary, poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie

(najlepší je  alufi xový),  aby nám medovníčky neprihoreli. Potrieme 

rozšľahaným vajíčkom a ozdobíme orechmi. Môžeme ozdobiť aj 

bielkovou polevou, ktorú si pripravíme z 1 bielka a 14 dkg trikrát pre-

osiateho cukru.  Potom vymiešame na lesklú polevu, ktorú dáme do 

malého miktrotenového vrecka a môžeme zdobiť. Medovníčky pouk-

ladáme do pohára alebo dózy. Sú hneď mäkké.

Medové rezy

Cesto: 0,5 kg hladkej múky špeciál, 20 dkg práškového cukru, 2 celé 

vajcia, 2 žĺtky , 1 ČL sódy bikarbóny, 10 dkg Hery, 2 PL riedkeho 

medu.

Všetky suroviny zmiesime, vypracujeme cesto, ktoré rozdelíme na 

štyri časti. Každý diel vyvaľkáme  na papieri a dáme na otočený plech 

piecť do ružova.   

Plnka: 0,5 litra mlieka , 15 dkg cukru, 1 zlatý klas uvaríme na kašu. 

Necháme vychladnúť, primiešame 1 maslo. Plníme: Na plát dáme 

plnku a na ďalší plát slivkový lekvár, prikryjeme a na ďalší plát opäť 

plnku. Posledný plát zaťažíme. Po stuhnutí polejeme čokoládovou 

polevou.

Prajeme vám veľa zdaru pri pečení a dobrú chuť. 

Deň vidieckej ženy mal byť pôvodne demonštráciou pripravenosti 

a schopnosti žien žijúcich predovšetkým na dedinách zapojiť sa do ve-
rejného života, osobitne do podnikateľského. O tom, či sa tento zámer 

vydaril, možno úspešne pochybovať prinajmenšom v obciach združených 
v SOTDUM. Nie je to však dôvod na pesimizmus, pretože naše „vidiečan-

ky“ dávajú  tomuto Dňu svojský, príjemný, a najmä chutný obsah. Raz za 
rok predvádzajú svoju vynachádzavosť, fantáziu a zručnosť v kuchárskom 

a cukrárskom umení, ale pridávajú aj viaceré pôvabné a vtipné ukážky 
ručných prác a pokusov o umelecké výpovede.

Urobili tak aj po desiaty (nie siedmy, ako sme uviedli  v minulom čísle, 
za čo sa ospravedlňujeme) raz. Sotdumácky Deň vidieckej ženy má mi-

nimálne dve sympatické črty – nie je súťažou a všetko jedlé, čo sa ocitne 

na stoloch, sa najprv obdivuje zrakom, potom koštuje jazykom a napo-
kon s uznaním jednoducho zje. Tento rok – 25. októbra – sa predvádzalo 
„Z každého rožka troška“, čo sa najprv zdalo zradné, veľmi všeobecné, 

ale neboli by to vidiečanky, aby si aj s takým zadaním neporadili. Samo-

zrejme, aj Jacovčanky.
Všetci ochutnávači si oblizovali prsty po ich gaštanových guľkách v čoko-
ládovom fraku a lyžičky po ovocnom šaláte so šľahačkovým a čokoládo-
vým pláštikom, oči nechávali na fi ligránsky zdobených perníkoch. Po ich 

veľkonočnom baránku sa iba zaprášilo a keď si návštevníci vyjasnili, čo 
za bordové čudo to majú v džbáne, ochotne sa dali hostiť vianočným pun-
čom, hoci sa v nemečkovskom kultúrnom dome poctivo kúrilo. Jacovský 
stôl bol totiž aranžovaný podľa majstra Vivaldiho  a kalendára – ako štyri 
ročné obdobia.
Zahanbiť sa, pochopiteľne, nedali ani reprezentantky ostatných dedín. 
Častovali zeleninovými nátierkami, fajnovými rožkami, v ktorých bolo 
všetkého troška, tatárskym biftekom a brokolicovou fašírkou, hubovými 
fantáziami i drakovicou. Slovom, koľko ľudí, toľko uspokojených chutí, ba 
možno i viac.
Desiata prehliadka šikovnosti vidieckych žien opäť potvrdila, že hľadať 
akýsi predpokladaný rozdiel medzi dámami, gazdinami a aranžérkami 
z dedín a mesta je hľadaním včerajšieho dňa. Voňavým, pekným, chutným 
a aj vtipným hľadaním. Veď namiesto medailí či pamätných listov si repre-

zentantky každej dediny odniesli parádnu brezovú metlu aj s čiarovým 

kódom. Vo vzduchu zostala visieť iba nevypovedaná otázka – čím budú 

zametať v Tesároch, keď neprišli zaveršovať, čo majú poschovávané vo 

svojich rožkoch.

(ič)

Čo sa skrývalo vo ,,vidieckych“ rožkoch 

Starosta Imrich Hermann povzbudzuje jacovské reprezentantky...

... a tie nestrácali výbornú náladu. Snímky: vš

Niečo pre gazdinky na slávnostné chvíle.
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Kým si dáte novoročné predsavzatie

Pokúste sa poctivo odpovedať na nasledu-
júce otázky a nakuknite do zrkadla, v ktorom 
sa objaví kus vašej osobnosti a signalizačná 

správa o vašej telesnej schránke.

1. Vybehnete (mladší) alebo vyjdete (starší) 

na tretie poschodie bez toho, aby ste sa za-

dýchali?
a) bez problémov
b) zadýcham sa viac ako kedysi

c) nezvládnem to

2. Dočiahnete rukami na zem, keď sa pred-
kloníte?
a) dočiahnem len ku kolenám

b) bez problémov celou dlaňou

c) radšej to vôbec neskúšam
d) po krátkej rozcvičke sa dotknem zeme 
špičkami prstov

3. Robíte nejakú športovú aktivitu pravidel-

ne?
a) vôbec nie
b) raz týždenne

c) trikrát týždenne

d) raz za mesiac

4.  Vypočítajte si BMI. Svoju telesnú hmot-

nosť v kg vydeľte druhou mocninou vašej 

výšky v m. Aké číslo vám vyšlo?

a) 19 – 25

b) 26 – 30

c) 31 – 40 

d) 41 – 50 

5.  Dokážete zaplávať pokojným tempom 600 

m za 25 až 35 minút?

a)  myslím, že áno

b)  určite áno

c)  určite nie

d)  myslím, že nie

6. Bolí vás chrbtica, ak ste nútení cez deň 

dlhšie chodiť?

a) vždy, ale vydržím to

b) nebolí, posilňujem chrbtové svaly

c) bolí, nevydržím dlho chodiť
d) len výnimočne
7.  Aké máte percento telesného tuku? Dá 
sa zmerať vo fi tkách, u lekára alebo v rehabi-

litačných laboratóriách
a) ženy 15 – 30, muži 15 – 20  percent,
b) ženy nad 30, muži nad 25 percent
c) ženy nad 35, muži nad 30 percent

8.  Bolí vás chrbtica, keď ráno vstávate?
a) nikdy
b) občas

c) pravidelne
9.  Aký máte pomer medzi obvodom pásu 

a obvodom bokov?
a) ženy pod 0,85, muži pod 0,9

b) viac ako tieto čísla
10. Ako často prejdete aspoň jeden kilome-

ter denne?
a) každý deň

b) raz za týždeň
c) raz za mesiac

d) nikdy
11.  Koľko schodov denne spolu vyjdete?
a) 8 a viac

b) 4

c) žiadne, len príležitostne
d) žiadne, jazdím výťahom
12.  Aký máte krvný tlak?

a) do 120/80 (do 30 rokov), do 140/90 (nad 

40 rokov)
b) 140/91 – 159/94 

c) nad 160/95

d) pod 90/60

13.  Aké silné máte brušné svaly?

 Ľahnite si na chrbát, podložte si kolená tak, 

aby bedrová časť chrbtice bola    pritlačená 

na zemi. Ruky si dajte za hlavu, lakte sme-

rujú dopredu. S výdychom pomaly zdvíhajte 

hlavu, potom postupne stavec za stavcom 

odvíjajte chrbticu od zeme smerom k panve, 

robte to s bradou pritlačenou na hrudnú kosť, 

pohyb musí byť plynulý.

a) podarilo sa vám odvinúť takmer celý chr-

bát, panva zostala pritlačená na podložku

b) nezdvihli ste celý chrbát zaguľatene, 

urobili ste to švihom, alebo ste si pomohli 

nohami

c) zdvihli ste len hlavu a ramená

d) radšej ste to ani neskúsili

14. Máte doma nejaké posilňovacie stroje?
a) áno a pravidelne ich používam
b) nie, uvažujem o ich kúpe
c) nie, ale cvičím mimo domu 2 – 3krát týž-

denne
d) nie, vôbec necvičím.

Váš kondičný pasport

1.  
a) výborne   3 bd.
b) štandardný stav  2

c) akákoľvek náhla zmena
k horšiemu je varovná   1

d) veľký problém, ste chorý človek alebo sil-
ný fajčiar   0

2. 
a) ak máte do 40 rokov, ide o výrazné skrá-

tenie svalov zadnej časti stehien,možno aj 
bedrových, ak máte nad 40,ide o mierne 

skrátenie tých istých častí, prípadne o artró-
zu bedrových kĺbov  2 

b) ste nadmerne pružný a pohyblivý 4
c) veľmi zlé   1
d) dobré, najmä u mužov, ktorý majú 

dané fyziologicky menšie kĺbové rozsahy        

ako ženy   3
3. 
a) veľmi zlé   0

b) je to málo, ale lepšie ako nič 3

c) optimálne   4
d)     1

4. 

a) norma   3

b) nadváha   2

c) obezita   1

d) morbídna obezita  0

5. 

a) pre istotu to však skúste 2

b) v poriadk   3

c)     0

d)    1

6.

a) urobte s tým niečo,zájdite za lekárom 0

b) skvelé   3

c) musíte s tým niečo urobiť 1

d) cvičte – po 30. roku života je to bežné, po 

40. normálne  2

7. 

a) ženy aj muži – je to v norme 3

b) optimálne telesné zloženie 2
c) chcelo by to trošku schudnúť, ale najmä
zvýšiť percento svaloviny na úkor pod

kožného tuku  1
8. 
a) do 30 rokov je to v norme 3
b) nad 40 rokov je to zázrak, ale ak máte 

menej ako 30 rokov začnite sa o seba lepšie 
starať   2
9. 

a) norma   2
b) zvýšené riziko rozvoja cukrovky, 

ochorenie srdca a ciev, infarktu 1
10. 

a) výborne, čím viac, tým lepšie 3
b) je to málo   1

c) žijete vôbec?  0
d) skúste to aspoň  1

11. 
a)    3

b)    2
c)    1

d)    0
12. 
a) norma   3

b) hraničná hypertenzia  2

c) hypertenzia, návšteva lekára je nevy
 hnutná   0
e) máte veľmi nízky krvný tlak,dajte sa vy-

šetriť    1

13. 

a)    3

b)    2

c)    1

d)    0

14. 

a) skvelé   3

b) dobré rozhodnutie  1

c)    2

d)    0

Hodnotenie

49 – 38 bodov – vynikajúca, skvelá fyzická 

zdatnosť, najmä nech vám vydrží čo najdlh-

šie,

37 – 31 bodov – bežný štandard, ste vcelku 

aktívny, ale je čo zlepšovať,

30 – 18 bodov – žiadna sláva, robte postup-

ne pre svoje telo viac,
17 a menej – odporúčame zmenu myslenia, 
návštevu odborníkov a usilovnú prácu na 
sebe.

    

Pevnú vôľu a vytrvalosť po celý rok  vám 
želá  aesculapius

     Turnaj pozemného hokeja naplánovaný na 10. novem-

bra 2007 bolo treba kvôli nepriaznivému počasiu preložiť 

na 24. november, no nebola to jediná zmena. Namiesto 

hokejbalu v areáli Top Linei sa hral v telocvični fl orbal. 

Hoci účastníkov nebolo veľa, o to viac si mohli deti zahrať 

a navyše bolo každé družstvo na nejakom „stupienku“ 

víťazov. 

Zápasy , ktoré rozhodoval Emil Šatan, priniesli nasledov-

né výsledky :

1.miesto : Dávid Grach, Daniel Smatana, Emil Šatan, 

Matúš Dubný

2. miesto:  Tomáš Pavlovič, Miloš Bobošík, Peter Škrek,Ró-

bert Babčan

3. miesto:   Peter Toman, Ľuboš Toman, Andrej Bobošík, 

Denis Grach, Rastislav Jánoš

Všetci súťažiaci boli podľa umiestnenia odmenení trofeja-

mi symbolizujúcimi pozemný hokej a sladkosťami. Odme-

na bola pripravená aj pre najaktívnejšieho hráča, ktorým 

bol P. Škreko, najlepším brankárom D. Grach a najlepším 

strelcom T. Pavlovič.

Počas turnaja sa podávalo aj občerstvenie, ktoré pripravili 

členovia kultúrnej komisie.

 Emil Šatan ml.
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Vážení občania – susedia,

komunálny odpad je z roka na rok naliehavejšou 
i nákladnejšou položkou obecných služieb a pravidel-
ne nám siaha čoraz hlbšie aj do rodinných rozpočtov. 
Je v našom spoločnom záujme, aby boli naše starosti 
s odpadom čo najprijateľnejšie. Dovolím si konštato-
vať, že čo-to sa nám podarilo v uplynulom roku zlep-
šiť, ale k želanému cieľu máme ešte riadny kus cesty. 
Jedna vec je zákon, resp. všeobecné záväzné nariade-
nie o odpadoch a druhá  je každodenné dodržiavanie 
jeho ustanovení a pravidiel.

Som presvedčený, že keby sme sa na každého oby-
vateľa našej obce obrátili s otázkou, či je proti tomu, 
aby sa stavebný odpad sypal do Chociny, aby sa pálili 
plastové materiály, všetci by odpovedali, že sú proti. 
Nuž teda, prijmime svoj osobný záväzok, že tak bude-
me aj konať. Každá domácnosť platí poplatok určený 
VZN. To znamená, že keď sa vám minú lístky na odvoz 
obsahu smetných nádob, treba prísť na obecný úrad, 
kde dostanete ďalšie lístky bezplatne! 

Imrich Hermann, starosta

Všeobecne  záväzné nariadnie
Č. 3/2007

Obce Jacovce pre uplatňovanie zákona číslo 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení noviel.

I. časť - Úvodné ustanovenia

     Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach v zmysle § 6 ods.1 

zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-

skorších predpisov pre nadobudnutie účinnosti zákona NR 

SR č.582/04 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len 

„zákon o miestnych daniach/ vydáva pre Obec Jacovce ako 

správcu dane a miestneho poplatku toto 

všeobecne záväzné nariadenie:

§ 1 - Druhy miestnych daní

1. Miestnymi daňami, ktoré ukladá Obec Jacovce sú:     

a) daň z nehnuteľnosti

b) daň za psa

c) daň za užívanie verejného priestranstva

d) daň za ubytovanie

e) daň za predajné automaty

f)  daň za nevýherné hracie prístroje

2. Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné  stavebné odpady.

II. časť – Daň z nehnuteľnosti

§ 2 

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa

A 1.) daň z pozemkov
B 2.) daň zo stavieb

C 3.) daň z bytov a nebytových priestorov

A 1.) DAŇ Z POZEMKOV

§ 3 – Daňovník

1. Daňovníci
Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku, správ-

ca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlast-

níctve obce a ďalší uvedení v § 5 ods.2) a 3) zákona o miest-

nych daniach. Rozhodujúce je, kto je ako vlastník zapísaný 
v katastri nehnuteľností.

     Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, 

je daňovníkom každý spoluvlastník podľa výšky svojho spo-

luvlastníckeho podielu, ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, 
zastupuje ich jeden z nich a ostatní za daň ručia do výšky 
svojho podielu na dani.

     Ak nemožno určiť daňovníka podľa predchádzajúcich 
odsekov, je ním osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

§ 4 – Predmet dane

1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v kat. území 
 obce Jacovce, a to v členení: 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
b/ trvalé trávnaté porasty
c/ záhrady
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané

 vodné plochy
f/ zastavané plochy a nádvoria                             

g/ stavebné pozemky

h/ ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov.

2. Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa 

ods.1 je určujúce zaradenie  podľa katastra nehnuteľnosti. Pre 

zaradenie lesného pozemku do kategórie les je určujúci  lesný 

hospodársky plán. 

3. Za stavebný pozemok sa považuje pozemok uvedený 

v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti ko-

laudačného rozhodnutia na stavbu.

§ 5 – Základ dane, sadzba dane a výpočet dane

1. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku urče-

ná vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pôdy za 1 

m2 určenej v bode 2.

2. V zmysle platných predpisov sú hodnoty jednotlivých po-

zemkov pre Obec  Jacovce nasledovné:    

          

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady   13,59 Sk  

b/ trvalé trávnaté porasty                                   6,47 Sk 

c/ záhrady                                                       56,00 Sk

d/ lesné pozemky s hospodárskymi lesmi           3,00 Sk

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné                     3,00 Sk

    hospodársky využívané vodné plochy                          

f/ zastavané plochy a nádvoria                          56 Sk                     

 g/ stavebné pozemky                                       560 Sk

1
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h/ ostatné plochy                                              56 Sk          

         
Hodnota pozemku podľa 2d/ a 2e/ sa použije iba v prípade, 

ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posud-
kom.

3. Sadzba dane  
Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa § 9 ods.1. zákona 

č.582/04 Z. z zákona o miestnych daniach upravuje Obec Ja-
covce v zmysle ods.2 uvedeného zákona u pozemkov v bode 

2 a/ a 2 b/ na 0,47 % zo základu dane a v bode 2 c/ až 2 h/  na  
0,45 % zo základu dane. 

4. Výpočet dane
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane 

(§ 5 1.)  a ročnej sadzby dane  (§ 5 3.)

A 2.) DAŇ ZO STAVIEB

§ 6 -  Daňovník

1. Daňovníci

Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby, alebo 
správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, alebo VÚC. Pri stav-
bách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré 
sú v nájme, je daňovníkom nájomca. Ak je stavba v spoluvlast-
níctve viacerých daňovníkov, je daňovníkom každý spoluvlast-
ník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, ak sa všetci 
spoluvlastníci dohodnú,  zastupuje ich jeden z nich a ostatní 
za daň ručia do výšky svojho  podielu na dani.

      Ak nemožno určiť daňovníka je ním osoba, ktorá sku-
točne stavbu užíva.

                          

§ 7 – Predmet dane

1. Predmet dane      
   Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Obce 

Jacovce, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo 
podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. 

Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba 

prestala užívať.

2. Členenie stavieb

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnko-

vú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stav-

by pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladova-

nie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 

vlastnú administratívu,

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov 

na individuálnu rekreáciu,

d) samostatne stojace garáže a hromadné garáže a stav-

by určené alebo  používané na tieto účely, postavené mimo 

bytových domov,

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby 

slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlast-

nej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f)  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, 

skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnika-

ním a zárobkovou činnosťou.

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

 

§ 8 – Základ dane, sadzba dane a výpočet dane

1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plo-

chy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na 
úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do 

zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej 
konštrukcie stavby.

2. Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa § 12 ods.1 zák. 
o daniach u p r a v u j e Obec Jacovce v zmysle § 12 ods.2 

zákona o daniach  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 
nasledovne:

a) stavby na bývanie                                       2,00 Sk
b) stavby na pôdohospodársku produkciu     4,00 Sk

c) stavby na rekreáciu                                    8,00 Sk
d) stavby garáží                                              5,60 Sk

e) priemyselné stavby                                   17,00 Sk 
f) stavby na ostatnú podnikateľskú čin.       36,00 Sk

g) ostatné stavby                                          15,00 Sk

3. Pri každom ďalšom  podlaží sa   ročná sadzba dane ne-
zvyšuje, zostáva 2,- Sk ako je stanovené na prízemí. 

4. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane (§8 1.) a ročnej 

sadzby dane (§8 2).

A 3.) DAŇ Z BYTOV

§ 9
1. Daňovník
   Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebyto-

vého priestoru, alebo správca bytu vo vlastníctve štátu, obce, 
alebo VÚC. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlast-
níctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov ja kaž-
dý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podie-
lu. Ak sa všetci dohodnú,  zastupuje ich jeden z nich a ostatní  
za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

2. Predmet dane
   Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom as-

poň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníc-
tva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové 
priestory.

3. Základ dane
   Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu 

alebo nebytového priestoru v m2.

4. Sadzba dane 

   Ročnú sadzbu dane z bytov podľa § 16 ods.1 zákona 

o daniach  upravuje  Obec Jacovce v zmysle § 16 ods.2 záko-

na o daniach  na 2,00 Sk za každý aj začatý m2  podlahovej 

plochy bytu   a nebytového priestoru. 

    5. Výpočet dane z bytov

    Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane (§9 3.) 

a ročnej sadzby dane (§9 4.).

A 4.) SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

§ 10 – Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Od dane z pozemkov a dane zo stavieb sú oslobodené 

pozemky a  stavby vo vlastníctve obce a vo vlastníctve iného 

štátu užívané  ich diplomatickými  zástupcami, konzulmi a iný-

mi osobami  používajúcimi výsady imunity.

   Od dane sa oslobodzujú aj pozemky a stavby užívané 

školami a školskými zariadeniami, pozemky a stavby slúžiace 

na vykonávanie náboženských obradov.

2. Obec Jacovce stanovuje v zmysle § 17 ods. 2 zákona 

o daniach  oslobodenie od dane z pozemkov v nasledovných 

prípadoch:

a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú 

založené  alebo zriadené na podnikanie, s výnimkou Sloven-

ského pozemkového fondu,
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b) pozemky, na ktorých sú cintoríny,

c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, 
háje,  vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov 

I. stupňa,

d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské znač-
ky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov.

e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov okrem 

športovísk,

f) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verej-
nej doprave,

g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny 

do roku  plánovaného začatia výchovnej ťažby,

h) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmed-
zené vzhľadom na podkopanie, ich postihnutie ekologickými 
katastrofami, nadmerným imisným zaťa- žením, rokliny, výmo-

le, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, genofondové 

plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej 
vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekolo-
gickou alebo krajinotvornou funkciou.

3. Od dane zo stavieb Obec Jacovce oslobodzuje:

a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré 
nie sú  založené alebo zriadené na podnikanie,

b) stavby alebo byty slúžiace  zdravotníckym  zariadeniam, 
stavby užívané na účely sociálnej pomoci,

c) stavby na bývanie alebo byty vo vlastníctve občanov 
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprie-
vodcu, ako aj prevažne  alebo úplne bezvládnych občanov, 
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

4. O oslobodenie od dane požiada daňovník pri podaní 
daňového priznania, ak v príslušnom roku nepodáva daňové 
priznanie, oznámi správcovi dane príp. zmeny.

5. Správca dane neposkytne oslobodenie od dani z nehnu-
teľnosti, ak sa pozemky,  alebo stavby využívajú na podnika-
nie, alebo prenájom. 

 

§ 11 – Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho ob-

dobia  nasledujúceho po  zdaňovacom období, v ktorom sa 

daňovník stal vlastníkom,  správcom, nájomcom alebo užíva-

teľom nehnuteľnosti a zaniká 31.12. zdaňovacieho obdobia 

v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom ale-

bo užívacie právo k nehnuteľnosti. Pre vyrubenie dane je roz-

hodujúci stav k 1. januáru, s výnimkou vydraženej nehnuteľ-

nosti.

2. Daňovník je povinný oznámiť Obci Jacovce skutočnos-

ti rozhodujúce  pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti /aj 

zmeny/ do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto 

skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

§ 12 – Daňové priznanie

1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (ďalej len „pri-

znanie“)   je daňovník  povinný podať príslušnému správcovi 

dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu 

vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach, 

ak nenastanú zmeny skutočností rozhodujúce pre vyrubenie 

dane sa daňové priznanie nepodáva.

2. Ak je pozemok, stavba alebo byt v spoluvlastníctve 

viacerých osôb  priznanie podá každá osoba, ak sa všetci 

dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili 

spoluvlastníci. Túto skutočnosť však musia písomne oznámiť 

správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie priznania.

3. Daňovník je povinný vyplniť všetky údaje podľa daňové-
ho priznania a daň si sám vypočítať.

§ 13 – Vyrubenie dane

 4. Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane – Obec  Ja-
covce každoročne podľa   stavu k 1. januáru bežného zdaňo-

vacieho obdobia.

§ 14 – Platenie dane

1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti  je splatná do 15 dní odo 
dňa  nadobudnutia právoplatnosti  platobného výmeru.

2. Na žiadosť daňovníka môže Obec povoliť aj odklad pla-

tenia dane,  alebo jej platenie v splátkach. Splátky a lehotu 
splatnosti splátok určí v platobnom  výmere. Počas odkladu 
platenia, však musí daňovník zaplatiť z odloženej  sumy  úrok 

v zmysle § 59 zák.č.511/92 Zb. v znení neskorších predpisov 

zákona  o správe  daní a poplatkov.
3. Daň vyrubená platobným výmerom môže byť uhrade-

ná priamo do pokladne Obecného úradu v Jacovciach, alebo 

poštovou poukážkou,  alebo prevodom na účet obce cez pe-
ňažný ústav.

4. Daň z nehnuteľnosti sa nevyrubí, ak je nižšia ako 
100 Sk.

III. časť – ostatné miestne dane

B.) DAŇ ZA PSA

§ 15 – predmet dane, daňovník, sadzba dane

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, 
chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

2. Daň sa neplatí za psa,  chovaného na vedecké účely 
a výskumné účely, psa umiestneného v útulku zvierat a psa so 

špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan so 

zdravotne ťažkým postihnutím.

3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

vlastníkom, alebo držiteľom psa, ak sa nedá dokázať, kto psa 

vlastní, tak držiteľ.

4. Základom dane je počet psov.

5. Sadzba poplatku – Obec Jacovce určila daň vo výške 

180 Sk ročne za psa. Takto určená sadzba dane platí za kaž-

dého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§ 16 – daňové povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník na-

dobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca  nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je  vlastníkom alebo 

držiteľom psa.

2. Daňovník je povinný písomne oznámiť daňovú povinnosť 

Obci Jacovce do 30 dní od jej vzniku a taktiež do 30 dní zánik 

tejto povinnosti. Ak daňová povinnosť v priebehu zdaňovacie-

ho obdobia  zanikne, má daňovník právo na  vrátenie pomer-

nej časti dane.

3. Ak daňovník požiada o splátky na daň za psa, správca 

dane mu to umožní v prípade, ak ide o daň za viacej psov ako 

1,   pričom podmienky splátok  a lehotu splatnosti splátok určí 

osobitne vo  vydanom platobnom výmere.
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4. Náležitosti písomného oznámenia /registrácie/ sú uve-

dené na tlačive – príloha VZN. Oznámenie je treba doručiť 
správcovi dane do 31.1.2008. 

   

§ 17 – spôsob vyberania dane

Daňovník uhradí daň za psa na základe platobného vý-
meru do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti na  

Obecnom úrade v Jacovciach priamo do pokladne, alebo poš-

tovou poukážkou,  alebo prevodom na účet Obce v peňažnom 
ústave.

C.) DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 18 – Predmet dane, daňovník, sadzba dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je 
osobitné  užívanie verejného priestranstva.

2. Verejným priestranstvom pre účely tohto zákona sú 

verejnosti  prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Jacovce 
t. j.všetky miestne komunikácie a iné spevnené a nespevnené 
plochy pozemkov, ku ktorým má  Obec Jacovce vlastnícke prá-
vo, prípadne iné právo hospodárenia a ktoré neboli prenajaté 
podľa osobitného zákona. Sú to: Parc.č. 3 /park pri kostole/, 6, 
72, 1013/2  / Májová/, 71 / Farská/, 90, 91, 92  /Bedzianska/, 
98, 99 /pri Zdravotnom stredisku/, 118/1 / Hlboká/, 150 /pri 
prevádzke/, 198 /cintorín/, 212, 205, 434 /Zemianska/, 522, 
523 /cesta pri záhr.osade/, 525 /parčík pri PPD/, 670, 1394 
/Potočná/, 670/2, 670/3, 670/4 /parkovisko/, 696/2, 696/3, 701 
/pri kultúrnom dome/, 718 /areál ZŠ/,  723, 753 /Poľná/, 781 
/Školská/,885,/Slobody/, 924  /Záplotie/, 1012 /Bočná/,1165, 
1265 /Pod hôrkou/, 1179, 1249 /Pri majeri/, 1301 /Javorová/, 
1343 /Brezová/.

3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ve-
rejné  priestranstvo užíva.

4. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je 

výmera  osobitne užívaného verejného priestranstva v m2.

5. Sadzba dane – Obec Jacovce určila daň vo výške 5 Sk 

za každý aj začatý m2  a každý aj začatý deň užívaného ve-

rejného priestranstva .

   

§ 19 – Daňové povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného uží-

vania verejného priestranstva  a zaniká  dňom skončenia oso-

bitného užívania verejného priestranstva.

2. Od dane sú oslobodené kultúrne a športové akcie uspo-

riadané na  verejnom  priestranstve bez vstupného, alebo cha-

ritatívne akcie.  Tieto akcie musia byť vopred povolené obcou.

3. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného uží-

vania verejného priestranstva na Obecnom úrade v Jacovci-

ach  pred začatím  užívania verejného priestranstva. Vyrubená 

daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

platobného výmeru.               

Ak ide o užívanie verejného priestranstva viac ako 5 dni, 

správca dane na požiadanie daňovníka mu umožní aj splátky, 

pričom podmienky určí vo  vydanom platobnom výmere.

D.) DAŇ ZA UBYTOVANIE 

§ 20 – predmet dane, daňovník, sadzba dane

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné 

ubytovanie  fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého 
kategorizáciu určuje osobitný predpis. 

2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení od-

platne  prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane -   Obec Jacovce určila 10 Sk za 1 osobu 

a 1 prenocovanie.

§ 21 - daňové povinnosti

1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia. Tento je 
povinný  písomne oznámiť údaje pre daň a to: počet ubyto-

vaných osôb a počet prenocovaní za každý  štvrťrok,  a to do 

15 dní po skončení štvrťroka. Na požiadanie správcu dane sa  
preukáže  knihou ubytovaných.  Správca dane  Obec Jacovce 
vystaví platobný výmer, ktorý  je potrebné uhradiť do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia  jeho  právoplatnosti.

2. Spôsob platenia – v hotovosti do pokladne Obecného 
úradu, alebo  poštovou poukážkou, alebo platobným príkazom 
cez peňažný ústav.

   E.) DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 22 – predmet dane, daňovník, sadzba dane

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje 
a automaty,  ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené 
v priestoroch prístupných verejnosti

2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ich  
prevádzkuje.

3. Základom dane je počet predajných automatov.
Obec Jacovce určila 1 000 Sk za l predajný automat 

a kalendárny rok.
4. Oslobodenie od platenia dane si daňovník uplatní v prí-

pade  umiestnenia  predajného automatu v areáli školy.

§ 23 – daňové povinnosti

1. Daňovník je povinný oznámiť Obci Jacovce vznik a zánik 

daňovej  povinnosti  v lehote do 30 dní.  Oznámenie musí   mať 

náležitosti, ktoré sú uvedené na tlačive /príloha VZN/. Obec 

vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je  splatná do 

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného vý-

meru.  

Správca dane na požiadanie daňovníka mu umožní aj 

splátky,  pričom podmienky určí vo vydanom platobnom vý-

mere.

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyru-

benia do  31. januára  príslušného  zdaňovacieho obdobia.

F.) DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 24 – Predmet dane, daňovník, sadza dane

1. Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú 

alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú vý-

hru a sú prevádzkované v priestoroch  prístupných verejnosti. 

Sú to elektronické prístroje na počítačové hry a mechanické 

prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na  

zábavné hry.

2. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ich 
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prevádzkuje.

3. Základom dane je počet nevýherných hracích prístro-
jov.

4. Sadzba dane -  Obec Jacovce určuje 3000 Sk za 1 hrací 
prístroj a kalendárny  rok.

§ 25 – daňové povinnosti

1. Daňovník je povinný oznámiť Obci Jacovce vznik a zánik 

daňovej povinnosti  v lehote do 30 dní. Oznámenie musí   mať 
náležitosti, ktoré sú uvedené  na tlačive /príloha VZN/. Obec 
vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného vý-

meru.  
Správca dane na požiadanie daňovníka mu umožní aj 

splátky, pričom podmienky  určí vo vydanom platobnom vý-

mere.

V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyru-
benia do  31. januára  príslušného zdaňovacieho obdobia.

IV. časť – MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNĚ STAVEBNÉ ODPADY

/ďalej len poplatok za odpady/

G.1) MIESTNY POPLATOK ZA ODPADY

§ 26  -  predmet poplatku, poplatník, platiteľ  

1. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunál-
nych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za ko-
munálne odpady a za drobné  stavebné odpady, ktoré vznikli 
na území obce.

2. Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na 

území obce 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 podnika-

nie, pozemok v zastavanom území obce a vodnú plochu,

b) právnická osoba ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť v obci na iný účel ako na podnikanie

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnu-

teľnosť  nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

3. Poplatok neplatí osoba, ktorej oprávnenie užívať ne-

hnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom 

podľa ods. 2 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 pra-

covno-právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s po-

platníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo  užívať aj poplatník

d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo 

ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce, služby a pri tejto čin-

nosti  produkuje len komunálne odpady alebo drobné staveb-

né odpady.

4. Platiteľom poplatku je 

a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlast-

níctve viacerých osôb poplatok vyberie, ručí zaň a obci uhradí 

splnomocnený zástupca určený spoluvlastníkmi, ak k určeniu 

zástupcu nedošlo, určí ho Obec spomedzi vlastníkov.

b) Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok, 
alebo obec, je platiteľom správca.

c) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písmeno a/ tohto 
paragrafu žije v spoločnej  domácnosti môže plnenie  povin-

nosti – t.j. úhrady za odpad za ostatných členov domácností 
urobiť jeden z nich.

§ 27 – Poplatková povinnosť a sadzba poplatku
 
1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane sku-

točnosť uvedená v ods. 2., § 26 tohto VZN.

2. Sadzbu poplatku  určuje Obec Jacovce nasledovne:

a) Poplatník uvedený v bode 2a) § 26 tohto VZN t. j. trvalo 
a prechodne žijúce fyzické osoby platia  0,75 Sk za osobu  
a kalendárny deň /za kalendárny rok je to  0,75x365 = 274 

Sk / s tým, že dostane 6 evidenčných lístkov. Pokiaľ  mu tieto 

lístky nepostačia, dostane ďalšie.
b) Poplatníci uvedení v bode  2b) § 26 tohto VZN, platia 

poplatok podľa predchádzajúceho bodu t. j.  0,75 Sk za osobu 

a kalendárny deň / za kalendárny rok je to 274,-Sk/.
c) Poplatníci uvedení v bode 2c  § 26 tohto VZN platia 3 Sk 

za kalendárny deň x ukazovateľ dennej produkcie.
   3. Obec Jacovce zabezpečí odvoz odpadov aj pre fyzic-

ké osoby, ktoré  tu nemajú trvalý alebo prechodný pobyt, ale 
v obci vlastnia  nehnuteľnosti, kde  vzniká komunálny a drobný 
stavebný odpad.    

   Odvoz 110 l smetnej nádoby možno zabezpečiť zakúpe-
ním lístka v skutočnej hodnote vývozu zistenej podľa fakturácie 
za predchádzajúci štvrťrok. Obec na požiadanie zabezpečí aj 
odvoz veľkoobjemového kontajnera /resp. zapožičia kontajner/ 
fyzickej alebo právnickej osobe s tým, že ihneď po uhradení 
dodávateľovi skutočné náklady vyfakturuje žiadateľovi.

§ 28 – ohlásenie, vyrubenie a platenie poplatku

1. Ohlásenie

a) Poplatník je povinný oznámiť obci do 30 dní vznik ale-

bo zánik poplatkovej povinnosti, ako aj všetky ostatné zmeny, 

ktoré majú vplyv na platenie výšky  poplatku. Ohlásenie musí 

obsahovať údaje podľa § 80 ods.1a)-c)  zákona o  daniach  - 

viď  prílohy tohto VZN.

b) Ak Obec Jacovce zistí, že poplatok bol poplatníkovi vy-

rubený  v nesprávnej výške,  alebo nastali skutočnosti, ktoré 

majú vplyv  na výšku poplatku, alebo zánik poplatkovej povin-

nosti, výška poplatku bude upravená v nasledujúcom období

c) Ak vznikne preplatok, tento Obec vráti, ak jeho výška 

presahuje  70 Sk.

d) Obec Jacovce poplatok odpustí za obdobie, za ktoré  

poplatník obci preukáže na základe podkladov že sa v urče-

nom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval  v zahraničí  

/čestné  prehlásenie,  pracovná zmluva a pod./.

2. Obec Jacovce môže znížiť poplatok  za obdobie o polo-

vicu ročného poplatku študentovi,  alebo pracujúcemu, ktorý 

počas pracovného týždňa býva mimo obec a v obci sa  zdržu-

je, iba cez voľné dni  s pripojením dokladu /pracovnej zmluvy, 

potvrdenie o návšteve školy ap./.

5. O odpustenie, alebo zníženie je však potrebné písomne 

požiadať do   31.1. príslušného roku.

2. Platenie poplatku   

a) Poplatok vyrubený platobným výmerom sa platí jedno-
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rázovo do 31.marca bežného roku.

b) Ak poplatník za odpady neuhradí poplatok spôsobom 
ustanoveným  v tomto VZN bude mu poplatok vyrubený pla-

tobným výmerom,  následne vymáhaný.
c) Príjem z poplatku za odpady môže Obec použiť výhrad-

ne na tieto účely.
d) Poplatok je možné uhradiť priamo do pokladne Obecné-

ho úradu v Jacovciach, alebo prostredníctvom poštovej pou-
kážky na bežný účet obce. 

V. časť – správne delikty

§ 29

1. V daňovom konaní sa správca miestnych daní a poplat-

ku za odpady  riadi  ustanoveniami zákona č. 511/1992 Zb. 
o správe  daní a poplatkov v znení  neskorších predpisov.

2. Obec vydá informáciu o dôsledkoch nesplnenia povin-

nosti FO a PO voči správcovi dane a miestneho poplatku.

§ 30  - Záverečné ustanovenia k daniam a poplatku

1. Týmto sa ruší doteraz platné VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné staveb-
né schválené dňa  27.11. 2006.

2. Schválené všeobecno-záväzné nariadenie bude k dis-
pozícii na Obecnom úrade v Jacovciach .  

3. Toto VZN obce bolo schválené na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva Jacovce  Nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2008.

I n f o r m á c i a

pre platiteľov miestnych daní a miestneho poplatku za odpady 
z hľadiska dodržiavania zákona o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za odpady

 V daňovom konaní sa Obec  ako správca miestnych daní 
a poplatku za odpady  riadi ustanoveniami zákona č. 511/92 

Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

Z tohto zákona vyplýva, aké sankcie t. j. pokuty a sankčný úrok 

musí Obec uložiť tomu, kto poruší zákon o miestnych daniach 

a poplatku za odpady.

Pokuty 

1. Ak nepodá daňové priznanie v lehote určenej správcom 

dane vo  výzve, alebo nesplní registračnú alebo oznamovaciu 

povinnosť 

   fyzická osoba   - najmenej 200 Sk

   právnická osoba - najmenej 2 000 Sk

2. Ak daňovník podá daňové priznanie po lehote ustano-

venej zákonom o daniach 0,2 % dane uvedenej v daňovom 

priznaní za každý deň omeškania, až do výšky 10 % dane 

uvedenej v daňovom priznaní.

3. Pokutu uloží správca dane aj vtedy, keď napr. zistí pri 

daňovej kontrole rozdiel medzi daňou priznanou daňou a zis-

tenou správcom dane (§ 35 ods.1-3 zák.č.511/92 Zb. v znení 

noviel – pokuta je z rozdielu dane). Pokuta sa vypočíta ako 

súčin trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky 

Slovenska. 

Pokuta sa neuloží, ak v jednotlivom prípade nepresiahne 

100 Sk. Proti pokute sa možno odvolať.

Sankčný úrok

4. Ak daňovník neuhradí v určenej lehote vyrubenú daň, 
alebo povolenú splátku, vyrubí mu Obec  sankčný úrok dlž-

nej sumy vo  výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby 
NBS platnej v deň vzniku daňového nedoplatku /§ 35b zákona  

č.511/92 Zb. v znení noviel/.
    Proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku sa ne-

možno odvolať.

Úrok za povolenie splátok.
5. Na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby môže Obec 

povoliť odklad pla tenia dane alebo platenie dane v splátkach, 

ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou 
ujmou daňového subjektu.

6. Počas odkladu platenia dane alebo platenia dane 

v splátkach zaplatí daňovník úrok z odloženej sumy vo výške 

trojnásobku základnej úrokovej sadzby NBS platnej deň, keď 
bol povolený odklad. Odklad možno povoliť najviac na 12 me-
siacov.

Starosta obce
PhDr. Imrich Hermann
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