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 Aj volebné obdobia poslancov a starostov, čo 

sú v našej správno-legislatívnej praxi štyri roky, sa 

zvyknú deliť na polčasy. Taký polčas už naznačuje, 

aký by mohol byť výsledok celého mandátu a aj toho, 

v čom by bolo užitočné pokračovať. Najzasvätenejším 

„hráčom“ v tomto zápase s časom a ďalšími prudko sa 

premieňajúcimi veličinami je starosta. Na otázky 

Jacovského hlásnika odpovedá Imrich Hermann.

 Jacovské domy mladnú, čoraz viac ich 

svieti novou fasádou, novou strechou, hľadí 

na svet novými oknami, pýšia sa moderne 

vydláždenými dvormi. O verejných budovách a 

priestranstvách v obci to však zatiaľ nemožno 

povedať, hoci by to potrebovali ako soľ.

 Priznám sa, pred dvoma rokmi som 

predpokladal, že naše spoločné úsilie bude 

viditeľnejšie, zhmotnené v rekonštruovaných 

chodníkoch, v moderne upravenom centre obce 

i v nejakej tej fasáde či obnovenej streche na 

obecnom majetku. Náklady na takúto postupnú 

obnovu však vysoko prekračujú možnosti 

obecného rozpočtu, a tak sú v obciach ako je 

naša, investície do infraštruktúry závislé od štátnej 

podpory a podpory európskych štrukturálnych fondov.

 Eurofondy, eurofondy, ozýva sa zo všetkých 

strán. Reč a nádej vkladaná do nich znela aj vo 

volebných programoch všetkých uchádzačov o 

poslanecké či starostovské posty.

 Samozrejme, hovoril som a hovorím o nich aj ja. Mal 

som istú drobnú predvstupovú skúsenosť a predstavu 

o tom, ako tieto zdroje možno využiť, ale dvojročná 

„ostrá“ prax ma, úprimne povedané, zaskočila. Od 

prvých dní až doteraz vynakladáme najviac energie a 

najväčšie úsilie na prípravu projektov, na ich dopĺňanie 

a úpravy v závislosti od toho, ako sa spresňujú či menia 

pravidlá. Nezanedbávame ani vzťahy k národnému tzv. 

envirofondu či recyklačnému fondu, ktoré sú určené na 

fi nancovanie projektov podporujúcich ochranu životného 

prostredia. V týchto dňoch vďaka tomu dokončujeme 

ďalších niekoľko desiatok metrov kanalizácie a nedávno 

začal fungovať zberný dvor na odpad..

Jacovské plány, zámery a očakávania sú však väčšie, 

už aj preto, že uplynuli takmer dve desiatky 

rokov od obnovenia samosprávneho štatútu 

obce.

 Celkom oprávnene, ale príprava investícií do 

modernizácie školských budov, rekonštrukcie 

Májovej ulice a ďalších nákladných stavieb 

sa začali naozaj od piky. A navyše v silnom 

konkurenčnom prostredí, pretože uchádzačov a 

najmä ich požiadaviek je niekoľkonásobne viac, 

než možno reálne získať. K tejto objektívnej 

pravde sa pridávajú všemožné osobné i 

politické uprednostnenia, pretože taký je 

jednoducho život. Môžem zodpovedne povedať, 

že popri troch úspešne zaradených projektoch 

po súťažnom výbere na ministerstve výstavby 

a regionálneho rozvoja máme vypracovaný rad 

ďalších rozvojových zámerov napriek tomu, že o 

školských objektoch sa ešte nerozhodlo.

Pokračovanie na strane 2

Jeden poučný príbeh hovorí, že kedysi dávno zvolali 
zvieratá snem. Líška sa opýtala veveričky: „Čo pre 
teba znamenajú Vianoce?“   
 
 Veverička odpovedala: „Pre mňa Vianoce 
znamenajú krááásny stromček ozdobený množstvom 
žiaroviek a sladkosťami, ktoré mám tak rada.“ 
 
 Líška sa tiež pripojila so svojou predstavou: 
„Pre mňa samozrejme nesmie chýbať voňavá 
pečená husička. Bez pečienky by to naozaj neboli 
žiadne Vianoce.“  V tom im do reči 
skočil medveď: „Vianočka!!! Na Vianoce musím mať 
obrovskú sladkú vianočku.“  Aj stará 
straka prezentovala svoju predstavu: „Podľa mňa sú 
na Vianoce najdôležitejšie krásne lesklé šperky. Na 
Vianoce sa má jednoducho všetko trblietať.“  
Pozadu nechcel ostať ani vôl: „Vianoce robí Vianocami 
len šampanské. Ja by som ho pokojne aj dve fľaše 
vypil!“    
 Somár, ktorý to už nevydržal počúvať hovorí: 

„Ty  vôl jeden, zbláznil si sa?! Veď na Vianociach je 
najdôležitejší Ježiško! Čo si na to už zabudol?“ Vôl 
sa zahanbil, sklopil hlavu a spýtal sa: „Vedia to vôbec 
ľudia?“...
 Po štvortýždňovej adventnej príprave vstupujeme 
konečne do tajomstva Vianoc. Práve Vianoce sú tým 
najpodivuhodnejším sviatkom, ktorý existuje. Sú totiž 
obrovským prekvapením, ktoré Boh pripravil ľuďom.  
Totiž na Vianoce živý a všemohúci Boh ukazuje 
plnosť svojho milosrdenstva tým, že sa z lásky stáva 
celkom maličkým a slabým dieťaťom. Stvoriteľ sa 
vydáva svojmu stvoreniu! Toto Dieťa Vianoc, Ježiš 
Kristus nám tým hovorí: „Ja som Boh, ktorý sa stal 
človekom. Ja som Láska a chcem vám dokázať, že 
vás milujem...“
 Vianoc prežili v kruhu tých, ktorí sú Vám blízki. 
Aby ste ho prežili plní radosti, pokoja, lásky, nádeje 
a viery a tiež, aby ste si našli čas rozmýšľať nad tým, 
aká veľká láska k nám viedla nášho Boha, aby poslal 
svojho syna na túto zem …

Vaši kňazi

Milostiplné a radostné sviatky narodenia Spasiteľa sveta a požehnaný nový rok 

prajú: starosta, poslanci OcZ a zamestnanci OcÚ

Nebrzdíme, pridávame plyn
 

Dieťa Vianoc
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27. 11. 2008
OcZ vzalo na vedomie:
- pripomienky občanov v zmysle 

vyveseného VZN o miestnych daniach 
 a miestnom poplatku za komunálne 
 a drobné stavebné odpady
- informáciu o pridelených dotáciách

OcZ schválilo:
- Návrh VZN č. 2/2008 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku  za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady s pripomienkami

- Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

 s MŠ Jacovce za rok 2008
- Žiadosť pod č. 1106/2008 o dotáciu na 

dobrovoľnú požiarnu ochranu v sume 1 
tis. SK

- Odmenu zástupcovi starostu obce podľa 
predloženého návrhu

OcZ uložilo:
- obecnému úradu na budúce zasadnutie 

OcZ predložiť návrh na doplnenie 
pracovného poriadku obce Jacovce

- obecnému úradu zabezpečiť ponuky 
na vypracovanie koncepcie rozvoja 
informačných systémov verejnej správy.

Starosta obce 

a poslanci OcZ
Pozývajú občanov na 

novoročný koncert
 poslucháčov konzervatória 

Dezidera Kordoša 

ktorý sa bude konať 

dňa 4.1. 2009 o 16.00 

v kostole 

božieho milosrdenstva 

v Jacovciach

Pokračovanie zo strany 1

... napríklad?
Komplex či sériu navzájom nadväzujúcich akcií, 
ktoré  sú už vyprojektované alebo ktoré sa začnú 
projektovať v nasledujúcich týždňoch – Záplotie a 
Bočná ulica, chodníky na Kuzmickej, Májovej a ulici 
Pod hôrkou, defi nitívna inštalácia 9 autobusových 
zastávok, riečisko a nábrežie potoka v centre obce, 
mosty na Potočnej a Záhradkárskej ulici, športovo- 
rekreačný areál v susedstve školy, Dom smútku, 
vybudovanie parku pri cintoríne, riešenie priestoru 
medzi novým kostolom a budúcim domom sociálnych 
služieb, námestie pred Jednotou.  Samostatnú štúdiu 
pripravíme na revitalizáciu lesoparku – Hôrky tak, ako 
si ju pamätajú naši starší spoluobčania.
 Sú pripravené štúdie výstavby nového kultúrneho 
domu, rekonštrukcie kolkárne, ktoré sú však v štádiu 
spracúvania pripomienok.
 Nemožno tiež nespomenúť pridelené dotácie na 
opravu strechy obecného úradu vo výške 250 tis. SK z 
Ministrestva fi nancií SR, z toho istého rezortu dotáciu 
100 tis. SK na čiastočnú opravu technológie kolkárskej 
dráhy 2 mil. SK na ďalšie budovanie kanaliyacie.O 
osude dotácie pre TJ Družstevník Jacovce píše na 
inom mieste jej predseda.
 Sú už spracované, či podané žiadosti na rôzne 
inštitúcie o získanie dotácií ako je príspevok na 
projektovú činnosť, rekonštrukciu zdravotného 
strediska, ďalšie budovanie kanalizácie, zlepšenie 
podmienok pre zber a likvidáciu odpadu. Taktiež 
sa rozbehli práce na tvorbe územného plánu 
obce zbieraním pripomienok a návrhov občanov a 
dotknutých orgánov.
 Apropo, dom sociálnych služieb, penzión 
či ako sa bude nazývať budova, ktorá má vyrásť 
na mieste katolíckeho kultúrneho centra. Zdá sa, 
akoby sa s výstavbou váhalo.
 Tento objekt nevzniká z iniciatívy obce (pozri 
strana 3), ale to, čo môže a musí obec pre plynulé 
budovanie takého užitočného zariadenia urobiť, sme 

už urobili a budeme robiť ďalej. Pokiaľ ide o výstavbu, 
získal som informácie, že na rade je archeologický 
prieskum stavebnej parcely, čo znamená isté 
obmedzenie, ktoré nateraz spôsobilo, že obec 
nemôže vydať rozhodnutie o nevyhnutnom výrube 
stomov.
Výpočet „rozbehnutých akcií“ je pôsobivý. Nie je aj 
po doterajších skúsenostiach nad sily obce?
 Bolo by detinské očakávať, že všetko, čo som 
spomenul sa urobí za dva - tri roky. Ak sa však vôbec 
má niečo urobiť, treba sa na to pripraviť. Rozvoj obce 
predsa nemožno spájať s jedným či dvoma volebnými 
obdobiami, s jednou či dvoma garnitúrami funkcionárov. 
Ako sa zvykne vravieť, je to beh na dlhej trati. A aj keď 
je to nepopulárne, treba sa ozbrojiť i trpezlivosťou. S 
plnou zodpovednosťou môžem povedať, že poslanci 
i obecný úrad sa nenechajú odradiť prekážkami a 
odkladmi. Nebrzdíme, ale pridávame plyn tak, aby sa 
pripravila pôda pre tých, ktorí prídu prípadne po nás.
 V polčase je už zrejmé, či organizačná štruktúra, 
deľba práce a zodpovednosť v rámci obecného 
úradu zodpovedá rozsahu a obsahu úloh. Máte vraj 
v úmysle uskutočniť isté zmeny.
 Áno, po zaujímavom odchode stavebného technika, 
ktorý mal v referáte aj správu daní a verejné obstarávanie, 
nám takmer rok trvalo, kým sme túto agendu dali 
ako tak do poriadku a z tejto skúsenosti vyplynulo 
prerozdelenie náplní jednotlivých zamestnancov obce. 
Naštartovali sme nový elektronický informačný systém, 
ktorý sa určite prejaví v nasledujúcom období.
 Dôsledkom tejto činnosti bol ešte v lete návrh 
zmeny pracovného poriadku, ktorí poslanci schválili s 
výnimkou ustanovení týkajúcich sa štruktúry obecného 
úradu. Tak ako som pred voľbami avizoval, citujem: 
“vybudovať štruktúru obecného úradu tak, aby čo 
najefektívnejšie boli zosúladené úlohy súvisiace s 
prechodom kompetencií vo všetkých oblastiach“, 
spracoval som niekoľko variantov riešení a predložil 
som nakoniec jeden, ktorý rieši  nie zvýšenie počtu 
zamestnancov, ale optimalizáciu úradu, o čom však 
bude v konečnom dôsledku rozhodovať obecné 
zastupiteľstvo.

(rč)

Vývoj počtu obyvateľov Jacoviec

Z uznesení 

obecného 

zastupiteľstva:

Mesiac úcty 

k starším

Mesiac október sa aj v našej obci vžil ako 

Mesiac úcty k starším. V nedeľu 19. októbra 

sme pozvali našich skôr narodených 

spoluobčanov na malé posedenie. 

Kultúrna komisia pripravila v jedálni  

Poľnohospodársko-podielnického družstva 

v Jacovciach občerstvenie pre všetkých 

prítomných. Po príhovore starostu obce a 

vystúpení deti z materskej i základne školy 

a z eRko klubu do tanca a na počúvanie 

hrala hudobná skupina Orion z Blesoviec 

pod vedením Vladimíra Kluku. Naši seniori 

sa vykrúcali v tónoch hudby do neskorých 

večerných hodín.

Alena Strižencová

V pokojnom, niekto by povedal monotónnom živote obce plynie príbeh, ktorý zaznamenávame len príležitostne – vývoj 
počtu obyvateľov v dedine. Pripomeňme si ho štatistickými údajmi za uplynulých trinásť rokov. Od druhej polovice 90. 
rokov sa prejavuje aj v Jacovciach výrazne vyšší počet zomrelých než narodených. Iba v roku 2003 a vlani prišlo na 
svet o jedného človiečika viac ako bolo tých, ktorí sa pominuli. A tak demografi ckú bilanciu obce musia zlepšovať 
prisťahovaní, ktorí najmä vlani, ako obyvatelia nového nájomného domu počet Jacovčanov výrazne zvýšili.

Ako vidno z tabuľky pohyb osôb je v našej obci celkom čulý. Predvlaňajší prírastok bol však taký, že oproti roku 2006, 

keď žilo v Jacovciach 1 792 obyvateľov, sa ich počet zvýšil na 1827, z toho 1579 dospelých a 248 detí. Priemerný vek 
Jacovčanov je 40 rokov.

(ič)

Bilancia obyvate stva v rokoch 1996 – 2008 
 

Rok Živo-
narodení Zomrelí 

Prirodzený 
prírastok/    
(-úbytok) 

Pris ahovaní Ods ahovaní Prírastok/ 
(-úbytok) 

Celkový 
prírastok/ 
(-úbytok) 

1996 14 7 7 29 23 6 13
1997 25 31 -6 43 26 17 11
1998 11 16 -5 36 22 14 9
1999 20 17 3 31 34 -3 0
2000 8 22 -14 27 28 -1 -15
2001 10 20 -10 10 26 -16 -26
2002 12 18 -6 36 29 7 1
2003 11 10 1 48 32 16 17
2004 8 10 -2 42 31 11 9

 
 

2005 
2006 
2007 
2008 

                14 
9 

18 
10  

15 
19 
17 
17 

 
            

             -10    
                1 
                1   
              -7 

            
            

48 
                18 
                57 
                29 

28 
                33 
                25 
                23 

 
20 

               -15 
                33 
                 6   

 

19
               -25 
                34 
                 -1 

 

-Zdroj: Štatistický úrad SR, Krajská správa v Nitre a OcÚ Jacovce 
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Prvé decembrové dni, keď sa začali „predávať“ cvičné 

balíčky euromincí, preukázali niekoľko tragikomických 

právd, ktoré prekvapili aj najpovolanejších odborníkov. 

Prvou a dôležitou bola tá, že Slováci sa eura ani najmenej 

neboja, hoci splnomocnenci, manažéri PíÁr, čiže public 

relations agentúr, i bánk sa domnievali, že je to úplne 

naopak. Milión a 200-tisíc „balíčkov“ zmizlo z poštových a 

bankových trezorov akoby bičom plesol.

 Pravdepodobne k takému euroúspechu prispel aj 

Tomáš Guba, riaditeľ pobočky banky Dexia v Topoľčanoch. 

Asi tuctu seniorov na pozvanie knihovníčky predstavil novú 

menu. Ukázal, ako budú vyzerať slovenské euromince, 

podrobne popísal ochranné prvky na eurobankovkách. 

Pedantne popísal režim, sled udalostí a harmonogram 

výmeny národnej meny za európsku. Poslucháčom poradil, 

kam si uložiť prechodne svoje doma strážené peniaze, 

požičal im pár eurokalkulačiek, aby si vyskúšali, ako budú 

od prvého januára preratúvať svoje penzie, rozdal fi remné 

igelitky a pera.

 Osvety nie je nikdy dosť, ale niekedy sa jej účinnosť 

môže takmer vypomstiť. Napríklad vtedy, keď majú 

ľudia príležitosť vyskúšať si, čo je to stáť na tovar v rade. 

Navyše, keď sú ním peniaze. Slovenskí euroobčania urobili 

svojím nadšením pre nové peniaze bez tvárí svätcov a  

národných hrdinov radosť eurokomisárom, europoslancom, 

eurobankárom i samým sebe.

(vič)

Stvoriteľ obdaril človeka rozumom. Mozog pracuje v troch 

fázach. V prvej fáze preberá potreby zo zmyslov (receptorov), 

t.j., človek vníma okolie. 

 V druhej fáze vnemy spracúva. Jednotlivé časti  mozgu 

vyhodnocujú vnemy, posielajú ich do centra, ktoré  cez  

naučené formy spracovania urobí cenzúru  a výsledkom je 

ucelená myšlienka, podľa ktorej mozog v bielej fáze vysiela 

signály do jednotlivých časti tela, aby  myšlienku vykonalo 

( slovom alebo skutkom ). Človek, ktorému tieto fázy  mozgu 

fungujú koná zmysluplne.

 V našej obci je niekoľko stoviek dôchodcov. Z toho 

množstva sa 86 rozhodlo venovať časť  svojich aktivít spoločným 

činnostiam skôr  narodených. Podnety k činnosti vychádzajú z 

riadiaceho centra – výboru klubu.

 Ako sme v roku 2008 

pracovali?  Členská schôdza 

v januári zvolila výbor. Vo 

februári schválila základnú 

dokumentáciu klubu. 

Najdôležitejšie sa stali dva 

dokumenty. Plán činnosti 

a plán čerpania  fi nancií. 

Nosnou myšlienkou plánu 

práce bolo vytvoriť malé 

záujmové skupiny a vytvárať 

podmienky pre ich činnosť 

– zmysluplne realizovať 

naplánované činnosti, pravidelne sa schádzať, utvrdzovať 

priateľstvá, prežívať spoločne radosti  i starosti  v skupinách. 

Okrem činnosti v skupinách organizovať  aspoň raz mesačne 

najmä pre členov  nezapojených v skupinách  spoločné 

podujatia (verejnoprospešné, športové, vzdelávacie, náučné, 

súťažné a pod.).

 Priebežne s plnením činnosti zariadiť, funkčne upraviť 

a skultúrniť priestory klubu, ktoré sme dostali od OcÚ. 

Z členskej základne pracuje aktívne štvrtina. Tá má zásluhu na 

vykonaných prácach a právom jej patrí verejné poďakovanie. 

Väčšinu murárskych a obkladačských prác vykonal Ján 

Klinčuch. Maliarske práce s čiastočnou fi nančnou odmenou 

pre maliara zabezpečila  Mária Michalková. Nábytok do klubu 

darovali farský úrad, Michal Goga, Amália Herdová, a Juraj 

Lacika. Rôzne odborné a poloodborné práce zabezpečovali  

najmä Ján Sako, Ján Lacika, Michal Grznár, Ladislav Diviš, Ján 

Pavlovič, Ján Kšinant, Ivan Smolka, František Petráš, Imrich 

Grznár, Šimon Božik.

 Upratovanie, vzhľad priestorov klubu rozmiestnenie 

nábytku, dekorácie, výzdobu vykonali najmä ženy Elena 

Dubná. P. Eva Babulicová, Viera Saková, Rozália Divišová, 

Marta Gregoriková, Mária Jamrichová, Viera Chrenková, 

Jozefína Manduchová, Márie Božiková, Alžbeta Herdová  

a iné. Priestory klubu sú pred dokončením. Chýbajú nátery 

dverí, radiátorov a konečná úprava WC.

    V plnení plánu práce máme veľké rezervy. Zo  záujmových 

skupín pravidelne pracuje iba spevácka skupina Palmer. 

Pravidelne sa konali aj mesačné stretnutia, žiaľ za účasti nie 86 

ale priemerne 25 členov. Ostatné činnosti v pláne práce neboli 

úspešne plnené. Nečinnosť padá na vrub riadiaceho centra 

- výboru.

 V priebehu roka došlo vo výbore k niekoľkým zmenám.   

Z postu tajomníčky odstúpila Mária Mikušová  a nahradila ju 

Rozália Divišová. Podpredsedníčka Gráciková rezignovala 

a nahradila ju Elena Dubná. 

„Hnacím motorom“ činnosti 

členov sú podľa pracovnej náplne 

referentky pre kultúru a záujmy, 

žiaľ,  iba na papieri.

Pre zobudenie z letargie urobila 

najviac vo výbore pani Dubná, 

ktorá vypracovala spoločné akcie 

k významným výročiam v roku.

 Najbližšie spoločné 

stretnutie plánujeme na 

sobotu 27.12. 2008 spojená so 

zvyklosťami Štedrého večera  

na vidieku. Všetci ste srdečne pozvaní. Je pred nami koniec 

kalendárneho roka. Ľudia sa tešia z dobre vykonanej práce, 

hodnotia, plánujú do budúcnosti. Aj my skôr narodení sa tešíme 

z dobre vykonanej práce, z pekného prostredia, v klube, ktorá 

čaká na všetkých dôchodcov v obci. Tu môžete s radosťou  

stretávať svojich spoluobčanov, hrať spoločenské hry, sledovať 

televíziu, popozerať fi lmy, tvorivo pracovať v skupinách, 

spolupracovať s miestnou knižnicou, využívať nielen knihy, ale 

aj internet a pod. 

 Za všetko dobré ďakujeme aktívnymi členom, všetkým, 

ktorí  nám pomohli a pomáhajú. Osobitne poďakovanie patrí 

pánu starostovi, pracovníkom OcÚ a poslancom obecného 

zastupiteľstva, ktorí sú nám vo všetkom na pomoci.          

Ps : Pevné fyzické a psychické zdravie, pokoj a lásku v rodinách 

, schopnosť rozdávať talenty svojmu  okoliu a blížnym, nech 

vám v hojnosti  nadelí Stvoriteľ.

 Dominik Čerman, predseda klubu  

Euro, euro, euro...Jacovce budú 
mať Dom pokojnej 

staroby

Všetci sme si uvedomujeme, že aj na 
Slovensku pribúda skôr narodených 
ľudí, o ktorých sa neraz nemá 
kto postarať. Synovia a dcéry sú 
väčšinou zamestnaní, pretože sa v 
rodinách nedá vyžiť z jedného platu a 
v tomto unaháňanom svete im, žiaľ, 
nezostáva čas, aby sa mohli venovať 
svojim rodičom, ktorí ich vychovali a 
ktorým sú zaviazaní láskou.
Preto sú vekom ich starnúci 
rodičia odkázaní odísť do domova 
dôchodcov, a často mimo obce, 
v ktorej prežili celý svoj život. 
Každý pochopí, aké je pre nich 
ťažké a stresujúce, dostať sa do 
cudzieho prostredia. Aj slovenské 
porekadlo hovorí: „Starý strom 
sa ťažko presadí.“ Práve preto je 
najideálnejšie, ak naši starší zostanú 
vo svojej rodnej obci alebo aspoň vo 
svojej farnosti s okolitými fi liálkami, 
lebo predsa sa len farníci ako-tak 
poznajú.
Z toho dôvodu sme sa rozhodli 
postaviť Dom pokojnej staroby v 
Jacovciach.
Komu bude slúžiť? Tým, ktorí budú 
mať záujem o pobyt v krásnom 
a tichom prostredí. Či už to budú 
obyvatelia z Jacoviec alebo z fi liálok 
farnosti, a keď bude miesto a budú 
mať záujem, aj z iných dedín a 
miest.
Výhoda jacovského Domu pokojnej 
staroby spočíva v tom, že bude blízko 
kostolíka, v peknom a pokojnom 
prostredí a bude postavený už podľa 
požiadaviek súčasnej modernej doby. 
Bývanie v ňom nepozbaví nikoho 
utrpenia a neduhov staroby, ale 
duchovná služba spolu s prostredím 
iste veľmi zmiernia problémy a 
ťažkosti a zabezpečia dôstojný život 
a radosť z každého prežitého dňa 
jesene života všetkým, ktorí v ňom 
budú bývať.
Akú má kapacitu? Plánovaných je 
50 miest, bez personálu. 
Ako bude zabezpečené fi nancovanie 
Domu pokojnej staroby? Táto 
záležitosť sa ešte len rieši. Je isté, 
že z dôchodkov bývajúcich a iných 
zdrojov, ktoré sa snažíme vybaviť.
Kto si prečíta tieto slová, iste sa 
musí naplniť radosťou a šťastím, 
lebo je nádej, že v Jacovciach 
vznikne nové spoločenstvo pre 
našich skôr narodených, pre ktorých 
bude naozaj dôstojným, pokojným, 
radostným miestom jesene života.
Sprevádzajte toto dielo modlitbami, 
aby bolo nad ním Božie požehnanie 
a ochrana Panny Márie.

OZ  Metropolitánik

Čo si predsavzali a čo splnili seniori

Koľkože to budem dostávať dôchodku v tých euro?

Vnučky prišli svojim starkým zaspievať a zarecitovať.
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Cestoviny naše takmer každodenné

Dobrá novina - Podajme ruku deťom

Cestoviny na sladko, na slano, na kyslo, s makom, kapustou, tvarohom, 

lekvárom, v podobe šalátov, koláčov, halušiek, palaciniek, lokší, ale aj vtipných 

ozdôb a iných nejedlých výtvorov sa zišli na stoloch v jacovskom „bielom“ 

dome poľnohospodárskeho družstva v poslednú októbrovú sobotu. To gazdiné 

spod Panskej Javoriny, ktorým neznie hanlivo označenie vidiečanky, predviedli 
aj tento rok, v sobotu 18.októbra v priestoroch Poľnohospodársko podielnickom 
družstve  dobroty ,ktoré dokážu vymyslieť, uvariť, upiecť a lákavo naservírovať 
aj v epoche polotovarov, instantných omáčok, mrazničiek, mikrovlniek 
a domácich elektronických pekárničiek. 
 Už druhé desaťročie pokračujúce stretnutie nad prestretými a neodolateľne 
aranžovanými stolmi nie je burzou ani súťažou, nie je školením ani lekciou 
o chudnutí. Je priateľským a susedským zvítaním sa pod pomaly zhasínajúcou 
značkou Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu, ktorému 
predchádza trochu starostí, noša vynaliezavosti a nemálo ochoty urobiť niečo 
nekaždodenné pre potešenie ostatných i vlastné.

 Tento rok naše vidiečanky neobmedzili svoju fantáziu iba na kuchynské 

priestory, ale vybrali sa aj na európsky peňažný trh. Nie kvôli tomu, že by 

chceli zachraňovať vlastné peňaženky či obecné rozpočty pred zakrádajúcou 

sa fi nančnou krízou, ale preto, aby si šarmantne a názorne potvrdili, že od 

1. januára 2009 sa slovenská koruna presunie z každodenného obchodného 

styku do muzeálnych a numizmatických kolekcií.

 Jacovčania sa predviedli ako príjemní a vtipní hostitelia. Starosta Imrich 

Hermann so svojimi spolupracovníčkami priložili k srdečnému privítaniu 

cezpoľných reprezentantiek  naozajstné starosvetské plátenné vrecko s múkou 

a k nemu balík hypermarketových cestovín, sem-tam už prezývaných aj 

pasta, v šuchotavom celofáne. Navyše sýtych a usmievavých hostí i domácich 

neúnavne zabávalo harmonikové a gitarové trio. Ony to boli vlastne také malé 

falošné dožinky, lebo na tie veľké, pravé sa zaneprázdneným družstevným 

farmárom nedostáva času a asi ani vôle. 

(rč)

Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí 

ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú 

sa tak poslami nádeje.

Prostredníctvom Dobrej noviny: 

- chceme pomôcť deťom hlbšie prežiť narodenie Pána

- chceme pomôcť upevneniu farského spoločenstva cez spoločnú aktivitu farnosti

- chceme pomôcť deťom budovať povedomie univerzálnej Cirkvi – to že katolícka   

 Cirkev      žije vo všetkých svetadieloch,krajinách     

 a národoch

- chceme si spoločne uvedomiť, že sú krajiny v   

 ktorých sa majú deti omnoho horšie, 

 ako  naše deti, krajiny v ktorých musia   

 denne bojovať o prežitie.

 Kolednícka zbierka Deti, sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi, robia počas 

koledovania zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v afrických 

krajinách.Výťažok štrnásteho ročníka Dobrej noviny je aj tento rok určený ľuďom v Afrike, ktorí 

tpia krajnou núdzou a zároveň nemajú prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode 

a iným základným potrebám. Dobrá novina podporuje projekty vedúce k integrálnemu rozvoju 

človeka.

PODPORA DETÍ ULICE   - Rehabilitačné centrum Mwangaza

PODPORA DETÍ S POSTIHNUTÍM - Fyzioterapeutická podpora detí s postihnutím v 

slume Kibera

PODPORA DOSPELÝCH - Program vzdelávania dospelých v diecéze Lodwar

PODPORA ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH POTRIEB - Vodný projekt v Turkane 

PODPORA OBYVATEĽOV  SLUMOV - Zabezpečenie trvalého rozvoja slumu Mukuru 

Ak chcete podporiť projekty Dobrej noviny.

Môžete tak urobiť troma spôsobmi:

 1. Môžete k sebe pozvať kolednícku skupinku  a prispieť prostredníctvom tejto    

   skupinky tým, že peniaze dáte koledníkom do pokladničky označenej       

       preukazom Dobrej noviny.

2.  Prispieť priamo vkladom na účet Dobrej 

noviny. Číslo účtu je: 4000713500 / 3100 (účet je v 

Ľudovej Banke) Konštantný symbol môžete uviesť 

číslo 0298

3. Od 1.11.2008 do 31.1.2009 môžete 

prispieť na projekty Dobrej noviny aj prostredníctvom 

DARCOVSKEJ SMS.

 Stačí odoslať SMS správu s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877. 

- (DMSmedzeraDOBRANOVINA)

- Cena DMS je 30 Sk/1 €, z ktorej príjemca Vašej pomoci obdrží 96%.

- V minulom roku sme prostredníctvom DMS získali 168 596,33 SK (čo predstavovalo 6568  

 DMS-iek)    

 

 Ďakujeme                                   

Jacovčanky zdravia svoje „konkurentky“.

K domácim i exotickým jedlám patrí aj veselá pieseň.

Novinu radostnú oznámim vám, 
 že sa nám narodil dnes Kristus Pán, 

to dieťa krásne, nad slnko jasné, 
anjeli spievajú, slávu mu vzdávajú pri Betleheme
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„Neterigám sa ja do tých Jacoviec zbytočne? Prší 
ako z krhly a to studené vetrisko... Bude tam na 
mňa vôbec niekto čakať?“ pýtal sa trochu mrzuto 
svätý Mikuláš anjela i seba, keď im na križovatke 
pri Baránku, nedal prednosť veľký čierny mercedes. 
A bol by hádam aj otočil svoj záprah, keby nebola 
na križovatke premávka ako v hlavnom meste. Nuž 
pokračovali popri plote tovarníckeho kaštieľa, kam 
mali namierené.
A dobre urobili, lebo ten zástup rodičov a detí pred 
jacovským kostolom, ktoré statočne odolávali prúdu 
studenej vody i vetru, by boli sklamané, ba možno 
až urazené až do Vianoc. To by svätého Mikuláša 
určite veľmi mrzelo.

Bolo treba ešte chvíľu počkať, kým sa v chráme 
skončí svätá omša, aby sa mikulášska misia mohla 
uchýliť pod jeho prívetivú strechu. Cing, cing, cing, 
to anjel ohlasuje mikulášsku nádielku. Najprv však 
zaspievajú dva jacovské detské zbory – škôlkarsky 
i školácky 
a môže sa začať obdarúvanie. Jacovské decká 
podľa mikulášskych celoročných záznamov 
poslúchali, modlili sa, rodičom pomáhali 
a učiteľské zbory potešovali vedomosťami, takže 
čert sa do Jacoviec ani neunúval. Vrecia 
s čokoládovými hrkálkami a tácne s cukríkmi sa 
vyprázdňovali jedna radosť. Stačí sa pozrieť na 
obrázky.

(ič)

Mikulášska nádielka nezmrzla ani nezmokla 
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    Čas zase ukrojil z nášho života jeden rok. Bilancujeme a prehodnocujeme 
aký bol. Záver kalendárneho roka v našej škole žije Vianocami a blížiacimi 
sa prázdninami. Základná škola v mesiaci november, ktorý bol zameraný na 
boj proti fajčeniu, alkoholu a drogám zorganizovala  pre žiakov premietanie 
DVD fi lmu Alkohol – skrytý nepriateľ.
 Prostredníctvom výtvarných, literárnych prác a besied na triednických 
hodinách učitelia žiakom priblížili a upozornili ich na nebezpečenstvo 
závislostí. 
    December začal veselo -  Mikulášskou diskotékou, ktorá bola 
zorganizovaná v spolupráci so Združením rodičov pri Základnej škole. 
Každé dieťa bolo obdarované mikulášskym balíčkom. Potom sa spoločne 
presunuli pred kostol ,kde vystúpili  s bohatým vianočným programom, aby 
potešili rodičov aj všetkých prítomných. Vystúpenie bolo zorganizované v 
spolupráci s obecným úradom.
    Deň 11. december bol dňom Tvorivých dielní pod názvom Jacovský 
kolovrátok, ktorý organizujeme každoročne. Žiaci našej školy tvorili krásne 
výrobky v deviatich dielňach pod vedením učiteľov školy. Prejavili svoju 
zručnosť a šikovnosť pri práci, vzájomnú spoluprácu, toleranciu, priateľstvo, 
osvojili si  tradičné zručnosti. Vianočné dekorácie a výrobky si budú môcť za 
symbolickú sumu občania Jacoviec zakúpiť v potravinách u p. Lacenovej. 
 Dvanásty decembra žiaci 1. – 4. ročníka navštívili Nitrianske divadlo. 
Predstavenie kolied a vianočných vinšov obohatilo ich prípravu na najkrajšie 
obdobie roka. Zároveň si pozreli vianočné trhy na Svätoplukovom námestí.
    Vystúpenie speváka Viktora ukončí kalendárny rok vo veselej nálade. 

Vianoce sú časom pokoja a mieru, preto Vám kolektív pracovníkov 
Základnej školy s materskou školou touto cestou  praje Veselé Vianoce a 
úspešný nový rok 2009.                                                
ZŠ s MŠ
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Ku koncu sa schyľujúci rok 2008 
poskytoval neobyčajne širokú paletu 
príležitostí pripomenúť si okrúhle výročia 
v česko-slovenských dejinách. V tieni 
ostatných, žiaľ, v našich končinách 
neprekvapujúco, zostala pozabudnutá 
pripomienka skončenia prvej svetovej 
vojny. Nezaslúžene, pretože tá bola 
neobyčajne krutým predznamenaním 
toho, akú podobu môžu mať ľudské skutky 
živiace sa egoizmom, neznášanlivosťou, 
šovinizmom. Ľudia už takmer pred 
storočím predviedli, 
akú šialenú podobu 
môže mať to, čo 
dnes označujeme 
ako globalizácia, ak 
odvrhnú humanistický 
kresťanský ideál.
 Z pôvodne 
z a m ý š ľ a n e j 
krátkej trestnej 
výpravy rakúsko-
uhorskej armády 
proti Srbsku po 
vražednom atentáte 
na následníka trónu 
v Sarajeve sa vzišla krvavá masakra, 
v ktorej sa ocitli vojská zo všetkých 
kontinentov. Počas štyroch rokov trvania 
prvej svetovej vojny bolo zmobilizovaných 
100 miliónov mužov, na bojiskách a 
v lazaretoch zomrel každý desiaty 
z nich a ďalších 20 miliónov bolo 
zranených.
 Pod zástavami habsburskej ríše v tej 
vojne bojovali aj tisíce Slovákov.
 Zomierali a príkorie 
podstupovali za cisára pána a jeho 
rodinu na ruskom, balkánskom 
i talianskom fronte a mnohí v závere 
vojny, na druhej strane frontu, aj v česko-

slovenských légiách. Vojnové besnenie a 
utrpenie sa napokon skončilo podpísaním 
zmluvy o prímerí medzi Dohodou (Veľkou 
Britániou, Francúzskom, Ruskom...) a 
Nemeckom v Compiegne 11. 11. 1918 
a zastavením vojenských operácií o 11. 
hodine a 11. minúte.
 Popri ľudských obetiach, materiálnych 
a nevyčísliteľných morálnych škodách 
mala globálna vojna aj dôležité politické 
dôsledky. Jedným z nich bol vznik 
Československa.
 Ako viaceré historické udalosti a 
ich aktéri v slovenskej histórii, aj obete 

prvej svetovej vojny 
sprevádzajú rozpaky. 
Sú o to jatrivejšie, 
a „historickejšie“, 
že mŕtvych bolo 
n iekoľkonásobne 
viac než v 
hroznej repríze 
o dvadsať rokov. 
Stačí sa pristaviť pri 
jacovskom pomníku 
obetiam vojen a 
spočítať mená na 
ňom napísané.
 Je vari 

dôvodom našej „zábudlivosti“ to, že muži 
hynuli v uniformách už neexistujúceho 
a Slovákom neveľmi prajúceho štátu? 
Alebo je dôvodom to, že od ich smrti 
uplynulo deväťdesiat a viac rokov? Na 
rozdiel od pietne a ústami najvyšších 
predstaviteľov štátu pripomínaného konca 
druhej svetovej vojny, prechádzame, 
na rozdiel od iných európskych štátov, 
11. november bez akejkoľvek ofi ciálnej 
pripomienky.
 Chvalabohu, ľudia na svojich predkov 
nezabúdajú. To plamienky ich sviečok 
osvetľovali na Dušičky aj tabule s menami 
mužov, ktorí zahynuli v zákopoch prvej 
svetovej – globalizovanej vojny.

(vš)

Nezabúdané obete „pozabudnutej“ vojny

TAKTO SME UKONČILI  ROK 2008 V ŠKOLE

Augustyn, J. – Svet našich pocitov
Svet ľudských pocitov je hlboký oceán, do ktorého 
vidí iba Boh. Je možné odpovedať na otázky, ktoré 
ľuďom nedajú spať? Ako prekonať agresivitu, strach, 
znechutenie, depresívnosť, nesmelosť? Čo robiť 
so žiarlivosťou, závisťou a hnevom ?Pomáha viac 
psychológia alebo duchovnosť? Nájsť odpoveď nie je 
ľahké. V hľadaní nám môže pomôcť obľúbený poľský 
jezuita Augustyn.

Alžbeta
Pred osemsto rokmi sa v Bratislave narodilo dievčatko, 
ktorému dali rodičia meno Alžbeta. Bola to princezná,  
ale čo je najdôležitejšie stala sa svätou.  Ako sa ňou 
stala sa dočítate v tejto peknej knižke určenej pre deti 
a mládež.

Hofmannová, Corine – Biela Masajka
Corine,   úspešnej švajčiarskej podnikateľke učarí 
v Keni nádherné exotické prostredie a urastený 
masajský bojovník. Rozpredá všetok majetok opúšťa 
doterajší spôsob života a zaslepene sa vrhá do 
neznáma. Vydá sa za negramotného bojovníka a jej 
radosť je zavŕšená, keď sa jej narodí dcérka. Avšak 
každodenné živorenie v neuveriteľne primitívnych 

podmienkach prináša so sebou neustále problémy 

: smrteľné nebezpečné choroby a infekcie, biedu 

a hladovanie. Po štyroch vyčerpávajúcich rokoch sa 

vracia domov a jej veľká láska k manželovi a k Afrike 

sa nenávratne rozplýva ...

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa aj tento rok pričinili 

o dôstojné vďakyvzdanie za úrodu. Osobitne si ju 

zasluhujú žiačky našej základnej školy a Mgr. Peter  

Jakubis za to, že upratovali a ozdobili okolie kostola. 

Úprimné Pánboh zaplať treba vysloviť Magdaléne 

Staňovej za zastupovanie pána kostolníka, a hlavne 

za dni strávené pri výzdobe kostola. Jacovskí farníci 

ďakujú aj sponzorom – Jaroslavovi Božíkovi, Jozefovi 

Lendelovi, M. Beňovi, Pavlovi Petrášovi, Ladislavovi 

Divišovi a PPD Prašice. Nech im Boh odplatí ich 

priazeň a štedrosť zdravím a požehnaním. 
(mm)

Nové knihy v knižnici

Poďakovanie za obetavosť

C\ril Mikát

V predvianočnej tvorivej dielni
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„Milá moja suseda,“ vraví stará jelša svojej susede, „ty si omnoho mladšia 
ako ja, lepšie sa v dnešnom svete vyznáš, nevieš mi vysvetliť, čo sú to tieto 
sklá v drevených rámoch, ktoré mám pri koreňoch?“
„Predsa okná,“ netvárte sa drahá teta suseda, že to nepoznáte,“ čuduje sa 
štíhla jelša – mladica.
„Poznám – nepoznám, okná sú predsa na budovách, už roky hľadím na tie, 
čo sú na škôlke, aj tu na tie, čo sú na domoch na druhom brehu potoka...“
„Isteže, isteže,“ skočí mladica starene do reči, „ale toto pri nás sú staré 
okná.“
„To, akože som stará, tak mi sem postavili staré okná? Ja ich veru ani 
najmenej nepotrebujem,“ frfl e jelša so stareckou kôrou.
„Veď práve, ani ten, čo ich sem dovliekol ich nepotrebuje,“ trochu 
podráždená  nechápavosťou tej druhej vysvetľuje jelša – slečna.
„Keď ich nepotrebuje, tak prečo ich nehodí do potoka, tak ako sa doň 
odjakživa hádzalo, čo nebolo treba,“ rozhorčila sa stará.
„Ale, moja milá tetuška,“ zakríkla ju mladica, „to sa kedysi tak robilo, dnes 
sú už ľudia voči potoku ohľaduplnejší, veď vy najlepšie môžete potvrdiť, 
aká je voda vzácna. Šetrnosti učia  hen, kúsok od nás, v škole, v kostole 
s tou bielou vežou a aj v tej drevenej a sklenej škatuli, čo sa tu povaľovala, 
keď som bola ešte len štíhlym prútikom, čo bol tretí rok na božom svete,“ 
dodala mladá.
„Kedysi, kedysi, prosím ťa, moja milá, aj keď som stará, ale vidím, čo sa tu 
robí, netvár sa, že ty to nevidíš,“ nedala sa stará jelša, „tam tie bachraté, 
pomaľované vrecia to je čo?!“

„Ach, stará ste už teta, stará. To sú predsa tašky, pravda sú v nich veci 
nepotrebné, ale tie nie sú dôležité. Dôležitá je tá maľovačka na nej. Tej sa 
hovorí reklama, ktorá radí ľuďom, kam majú chodiť kupovať tie veci, ktoré 
sa stávajú nepotrebnými. A reklama musí byť všade, aj v potoku.“

(mr)  

1. Elektronický šrot
Čo to je ?  
Chladničky, pračky, sporáky, vysávače, rozhlasové, televízne prijímače, 
telefóny, počítače, holiace strojčeky a pod. 
Čo v ňom nemôže byť ?  
Zvyšky stravy, zeleniny, listy, konáre, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné 
škodlivé látky
V čom ho mám odovzdať ?
voľne uložiť

2. Plasty
Čo to je ?
Plastové obaly z nápojov a iných potravín, z kozmetiky, z čistiacich 
prostriedkov, platové vrecia, obalové fólie, prepravky, rôzne úlomky plastov 
z domácnosti a garáži a pod.
Čo v ňom nemôže byť ?
Zvyšky stravy, zeleniny, listy, konáre, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné 
škodlivé látky
V čom ho mám odovzdať ?
V plastových modrých vreciach

3. Papier
Čo to je ?
Staré noviny a časopisy, kartónové škatule, papierové vrecia
Čo v ňom nemôže byť ? 
Zvyšky stravy, zeleniny, listy, konáre, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné 
škodlivé látky a nesmie byť vlhký !
V čom ho mám odovzdať ? 
V papierovom vreci alebo zviazaný do zberného dvora, prípadne do 
kontajnerov.

4. Sklo
Čo to je ?
Prázdne sklenené fľaše a úlomky skla rôznej farby
Čo v ňom nemôže byť ?
Zvyšky stravy, zeleniny, listy, konáre, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné 

škodlivé látky, lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, uhlie, kamienky, 
varné sklo (simax), televízne obrazovky
V čom ho mám odovzdať ? 
V kontajneroch

5. Textil
Čo to je ?
Šatstvo, textilné vrecia, plachty, celty, kusy látok
Čo v ňom nemôže byť ?
Zvyšky stravy, zeleniny, listy, konáre, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné 
škodlivé látky, nesmie byť vlhký !
V čom ho mám odovzdať ? 
V platových alebo v textilných vreciach
6. Kovový šrot
Čo to je ?
Obaly z nápojov a sprejov, ručné mlynčeky, rôzne vyradené kovové 
nástroje, hrnce, armatúry, kovové umývadlá, časti vyradených strojov, kusy 
plechov a profi lov, zo železných alebo neželezných kovov.
Čo v ňom nemôže byť ?
Zvyšky stravy, zeleniny, listy, konáre, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné 
škodlivé látky
V čom ho mám odovzdať ? 
Voľne uložiť
 
7. Nebezpečné odpady
Čo to je ?
Kovové, plastové alebo sklenené obaly zo zvyškami alebo zo 
znehodnotenými rozpúšťadlami, kyselinami, lúhmi, vývojkami, ustaľovačmi, 
olejmi, farbami, agresívnymi čistiacimi prostriedkami, liečivami, ďalej sú to 
odpadové ortuťové žiarivky a výbojky, opotrebované oleje z áut, lieky po 
záručnej doby, batérie a akumulátory, drevo nasiaknuté olejom, moridlami 
a iným škodlivými látkami a sadze a prach z komínov. 
Čo v ňom nemôže byť ?
Zvyšky stravy, zeleniny, listy, konáre
V čom ho mám odovzdať ? 
V plastových čiernych vreciach

Rozhovor do vetra

Pokyny pre občanov zapojených do separovaného zberu odpadov
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Žeby skleník pod jeľšami?
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V tridsaťčlennej kolóne cykloturistov, ktorá sa desať prázdninových dní 
pohybovala po cestách a dobre značených cyklotrasách juhovýchodnej 
Moravy, boli aj členovia jacovského turistického klubu. Niektorí opakovane, 
iní premiérovo prešli približne tisíc kilometrov. 
Z velehradského kempingu smerovali ich výlety na hrady Buchlov a Cimburk, 
do kroměřížskych biskupských  záhrad, Strážnice i do vlčnovského vinného 
„sklípku“.  Zo základne v Nových Mlynoch vyrážali velocipedisti za pôvabmi 
Mikulova, rakúskeho Falkensteinu, Ledníc, Valtíc, Židlochovíc, ale aj k 
majestátnej Mohyle mieru nad slavkovským bojiskom spred 250 rokov.
Unavení ako sa patrí, ale s posilneným sebavedomím sa všetci účastníci 
expedície vrátili domov zdraví. K nadšenému a úspešnému poznávaniu 
moravských dedín, miest, prírodných i staviteľských pozoruhodností prispela 
aj fi nančná „injekcia“, ktorú cykloturisti s vďakou prijali od Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.

(ič) 
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Medzi Moravou a Dyjou na dvoch kolesách

Kokosové kolieska

7 bielkov, 500 g cukru , 250g kokosu.

Bielky vyšlaháme s cukrom nad parou, potom pridáme kokosovú múčku.

Na vymastený plech alebo papier priložíme koliesko na vykrajovanie lyžicou

Dáme do kolieska hmotu ( aby boli rovnaké) z dávky sa spraví okolo 50 ks.

Pečieme 20 – 30 minút pri 170 -200 stupňov.

Kolieska: 250g Hery, 180g cukru, 380g hladkej múky, 1 prášok do pečiva 2 lyžice kakaa. 

Plnka:  7 žĺtkov, 200 g cukru250 g masla, 3 lyžice kakaa. Pikantný džem. 

Upečené kolieska rozložíme, nastriekame okolo krémom, do stredu dáme džem, prikryjeme 

kokosovým kolieskom. 

Spodnú časť koliesok  namáčame do čokolády.

Eskimo rez

Cesto 2 šálky hladkej múky,1 šálka kryštálového cukru,1 šálka mlieka,½ šálky oleje,

2 vajcia, 2 lyžice kakaa, 1 vanilkový cukor, 1 prášok do pečiva.

 Všetko spolu zamiešame a vylejeme na plech vyložený papierom.

Plnka: Pol litra mlieka , 2 kokosové pudingy, uvaríme  kašu, 1 vanilka, 1 maslo, 20 dkg, cukru, 

1 pochúťková smotana.

Vymiešame maslo s cukrom, pridáme vychladnutý puding primiešame  pochúťkovú smotanu.

Krémom natrieme korpus na ozdobu postrúhame čokoládu.  

Korenistá špecialita

1 kg mäsa,  môže byť bravčové kare, stehno  alebo kuracie prsia, 2 kávové 
lyžičky soli.
5 celých vajec, všetky koreniny po kávovej lyžičke: ml. korenie, majorán, 
kari korenie,
ml. rascu, červenú papriku sladkú, pálivú, 10 kvapiek worčesterskej omáčky, 
sójovej omáčky,

1 PL kečupu, 1 PL horčice, 3 PL oleja. 
Všetky suroviny aj s vajcami rozmixujeme. Mäso narežeme na rezne, ktoré 
naklepeme. Namáčame z oboch strán  v pripravenej zmesi. Ukladáme 
do misy zostávajúcu zmes  vylejeme na mäso. Prikryjeme a necháme do 
druhého dňa odpočinúť. Mäso potom vyprážame z oboch strán v rozpálenom 
oleji. Podávame s ryžou alebo zem. hranolčekmi.

Srbské mäso

Pekáč vymastíme na hrubo br. masťou alebo dáme viac oleja, na dno 
dáme na kolieska nakrájanú cibuľu, treba jej dať viac 4 – 5 väčších. Na 
to naukladáme naklepané mäso, môže byť kuracie, bravčové. Osolíme, 
okoreníme. Na mäso naukladáme surové zemiaky nakrájané na kolieska.

Osolíme, trochu pokvapkáme olejom,  prikryjeme alobalom a dáme do 
horúcej rúry piecť.
Po  45 minút skúsime vidličkou zemiaky. Keď sú mäkké, alobal odstránime 
a polejeme všetko pochúťkovou smotanou alebo smotanou na varenie. 
Necháme v rúre  zapiecť. Podávame s uhorkami  alebo čalamádou.  

2 šľahačkové smotany 33%, 2 pudingy vanilkové bez varenia, kompót mandarínkový,

aj ananásový  so šťavou, detské  piškóty.

Piškótami vyložíme tortovú formu, polejeme ich z trochou šťavy z kompótu. Ostatné suroviny

aj so šťavou vylejeme do väčšieho hrnca prikryjeme pokrievkou  a trepeme, kým všetko nezhustne (3–5 minút).

Hmotu vylejeme na piškóty a dáme do chladničky cez noc  alebo do mrazničky na l – 2 hod. 

Pred podávaním môžeme ozdobiť šľahačkou alebo poliať čokoládou. 

Do torty môžeme dať aj  iné ovocie podľa chuti.

Niečo pre gazdinky

Niečo aj pre „ mäsových“ gurmánov 

Trepaná torta

Mikulov zo zámockých záhrad – jacovskí cykloturisti pred skleníkom v kroměřížskej záhrade.
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Nielen na ihrisku treba hrať fair play

Aktuálna tabu ka - V. liga západ - dospelí 

# Klub Z V R P Skóre Body + Body 

1. Gbely 15 11 1 3 56 : 21 34 10 

2. V. Kosto any 15 10 2 3 28 : 10 32 8 

3. Trebatice 15 9 0 6 20 : 22 27 3 

4. Hlohovec 15 8 1 6 31 : 20 25 1 

5. Prašice 15 8 1 6 27 : 23 25 4 

6. Krakovany 15 7 3 5 20 : 20 24 0 

7. Jacovce 15 7 1 7 28 : 24 22 -2 
8. Smolenice 15 7 1 7 19 : 31 22 1 

9. Senica "B 15 6 3 6 20 : 21 21 0 

10. Petrova Ves 15 4 8 3 25 : 29 20 -1 

11. Moravský Sv. Ján 15 6 2 7 24 : 28 20 -1 

12. Kúty 15 5 4 6 30 : 26 19 -5 

13. Holí  15 5 3 7 20 : 27 18 -3 

14. Dvorníky 15 4 3 8 30 : 33 15 -9 

15. Radošina 15 3 1 11 16 : 37 10 -11 

16. Borský Mikuláš 15 1 4 10 18 : 40 7 -14 

 

Aktuálna tabu ka - V. liga západ - dorast 

# Klub Z V R P Skóre Body + Body 

1. Senica "B 15 14 0 1 73 : 15 42 21 

2. Šaštín 15 11 0 4 30 : 21 33 12 

3. Tovarníky 15 9 3 3 50 : 34 30 9 

4. Ve ké Kosto any 15 8 4 3 38 : 24 28 4 

5. Chtelnica 15 9 1 5 36 : 27 28 4 

6. Gbely 15 8 1 6 46 : 26 25 1 

7. Bojná 15 8 1 6 29 : 29 25 1 

8. Jacovce 15 7 1 7 43 : 29 22 -2 
9. Dolná Krupá 15 6 3 6 35 : 35 21 3 

10. Hlboké 15 6 3 6 26 : 31 21 -6 

11. Trebatice 15 6 1 8 31 : 33 19 -5 

12. Radošina 15 5 1 9 37 : 57 16 -8 

13. Moravský Sv. Ján 15 4 1 10 33 : 45 13 -8 

14. V. Orvište 15 3 2 10 16 : 48 11 -10 

15. Holí  15 2 2 11 15 : 50 8 -13 

16. Prese any 15 2 0 13 12 : 46 6 -15 

Aktuálna tabu ka – majstrovstvá okresu – žiaci skupina B 

# Klub Z V R P Skóre Body + Body 

1. TJ ŠK RADOŠINA 14 14 0 0 142 : 8 42 21 

2. TJ Družstevník JACOVCE 14 10 0 4 107 : 18 30 9 
3. OFK NITRIANSKA BLATNICA 14 9 0 5 57 : 37 27 6 

4. ŠK VE KÉ RIP ANY 14 8 0 6 60 : 39 24 3 

5. TJ Slovan BOJNÁ 14 6 0 8 41 : 39 18 -3 

6. OFK PRAŠICE 14 5 0 9 48 : 46 15 -6 

7. OFK KRTOVCE 14 3 0 11 13 : 137 9 -12 

8. OFK KUZMICE 14 1 0 13 6 : 150 3 -18 
 

Prvá bola dobrá správa: TJ Družstevník Jacovce dostane 
štátnu dotáciu na svoju činnosť v sume 300-tisíc Sk. 
Druhá správa bola dokonca radostná – na účte klubu 
pribudlo tristo tisíc korún. Mohlo sa začať vyratúvať a 
projektovať, čo všetko sa na štadióne doplní, zlepší, 
skrášli... 
Lenže v kritickej chvíli sa objavila tretia správa. O jej 
obsahu hovorí predseda TJ Peter Janček. „Dozvedeli 
sme sa, že sme tie peniaze dostali protiprávne. 
Protiprávnosť spočíva v tom, že v roku 2007 porušil 
štatutárny orgán telovýchovnej jednoty zákon o 
nelegálnom zamestnávaní, keď nelegálne zamestnával 
fyzickú osobu. O tomto skutku jestvuje protokolárny 
záznam. O priestupku, resp. o tomto zázname sme 
pri predkladaní žiadosti o dotáciu, žiaľ, nevedeli. Po 
zistení tejto skutočnosti a po oboznámení sa s dikciou 
zákona, ktorá hovorí o tom, že po takom porušení 
zákona, akého sa dopustila nezisková organizácia TJ 
Družstevník Jacovce, nemožno získať štátnu podporu 
päť rokov, sme museli konať. Aby sme predišli tomu, že 
nás kontrola opäť pristihne pri neserióznom, nečestnom 
postupe, rozhodli sme sa dotáciu vrátiť na Úrad vlády 
SR. Tam náš otvorený postoj a postup komisia, ktorá o 
poskytovaní dotácie rozhoduje, skutočne ocenila. Verím, 
že sa v budúcnosti budeme môcť o vládnu fi nančnú 
podporu uchádzať s čistým štítom. Rozhodli sme sa 
v spolupráci s obecným zastupiteľstvom a úradom 
založiť nové občianske združenie, ktoré bude mať širšiu 
pôsobnosť než len podporu športu, resp. futbalu.“
Táto trpká skúsenosť však nový výbor neodradila od 
aktívnej činnosti. Stačí pripomenúť natretú strechu 
tribúny, rovnako zábradlie, a hlavne športové výsledky, 
o ktorých hovoria tabuľky z konca jesennej časti súťaží.
„Predsavzatia? Budeme sa usilovať, aby sme v budúcom 
období boli ešte úspešnejší,“ vraví pán predseda. 
„Chcem touto cestou, keďže ofi ciálne poďakovanie 
odstúpivšiemu trénerovi A-mužstva sa nekonalo, 
poďakovať Ladislavovi Oravcovi za jeho dlhoročnú úsilie 
povzniesť jacovský futbal. 

A, samozrejme, ďakujem priaznivcom 
futbalu v našej obci, poslancom i starostovi 
za skutočne aktívnu podporu. Všetkým 
želám v mene futbalistov radostné sviatky 
vianočné a šťastie v novom roku.“

(ič)
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Návrhy, pripomienky a ohlasy zasielajte na adresu redakcie.

Tlač: PRIMA-PRINT a. s., Ul. Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky, tel.: 038/5320 897. www.primaprint.sk

Aktuálna tabuľka - V. liga západ - dospelí

Aktuálna tabuľka - V. liga západ - dorast

Aktuálna tabuľka – majstrovstvá okresu 

žiaci skupina B
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Vtáčím rajom, medvedími húštinami, netopierími 

skrýšami a ďalšími prírodnými zákutiami previedol 

šesťdesiat jacovských školákov a ich učiteľov 

nekaždodenný hosť Miroslav Saniga. 

Prechádzka to bola, ako dnes vravíme, 

virtuálna prostredníctvom počítača a 

diaprojektora, ale všetci poslucháči sa zhodli, 

že tak by mali na ich škole vyzerať a prebiehať 

hodiny prírodopisu.

 Pravda, nemohol by ich viesť 

M. Saniga, ktorý je prírodovedec, 

výskumník, ako sám vraví, ženatý 

s prírodou a pracujúci vo Výskumnej stanici 

Slovenskej akadémie vied v Starých Horách. V 

jacovskej škole veľmi presvedčivo predviedol, 

že „vedec nie je šedivý človek so zadymenými 

okuliarmi zavretý niekde pri mikroskope v 

laboratóriu a nevie, koľko stojí liter mlieka,“ 

aby sme použili jeho vlastné slová.

 Potvrdzoval to milým, zrozumiteľným 

prednesom okoreneným vtipmi, humornými 

zážitkami so zvieratami a prírodným 

živlami, prihováral sa deťom so zaujatím a 

presvedčivo. Nejeden z mladých poslucháčov 

pravdepodobne – aspoň na chvíľku – zatúžil 

byť jeho asistentom. Nečudo, že chváliaci chýr 

sa doniesol aj do riaditeľne a zborovne, kde 

sa učitelia zhodli na tom, že prednáška pána 

Sanigu  bola najzaujímavejšia z tých, ktoré v 

jacovskej učebni odzneli.

 M. Saniga nielen skúma 

prírodu, kŕmi a krúžkuje sýkorky 

a prednáša, ale píše o tom všetkom aj knihy. 

Jednu z nich doniesol za dobrú cenu aj 

mladým Jacovčanom a niekoľkí jeho ponuku 

využili. Cestou domov pod Nízke Tatry sa 

vedec zastavil aj u pána starostu, ktorý 

príčinlivo využil jeho ochotu a radil sa s ním, 

čo so starými stromami na cintoríne, ktoré 

ohrozujú náhrobky. Výsledky konzultácie sú  

     už očividné.

(vič) 

Dobrodružný prírodopis s Miroslavom Sanigom

Odborník – ekológ rozdal autogrami a poradil čo so stromom ...

...odborník – drevorubač sa pustil do diela.

Starosta obce, poslanci OcZ a predseda TJ Družstevník Jacovce

  pozývajú občanov na rozlúčku so starým rokom a privítanie nového 

roka na futbalové ihrisko. O 22.00 hodine ožiari oblohu nad Jacovcami 

silvestrovský ohňostroj.

           PF 2009

Silvestrovský ohňostroj
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Obecného zastupiteľstva v Jacovciach pri uplatňovaní zákona číslo 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení noviel: 

DAŇ Z POZEMKOV.

1. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením 

výmery pozemku v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 určenej v bode 2.

2. V zmysle platných predpisov sú hodnoty jednotlivých pozemkov pre Obec   

Jacovce nasledovné:

     a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady   0,4511 €        (13,59 Sk)  

     b/ trvalé trávnaté porasty    0,2147 €        (6,47 Sk) 

     c/ záhrady                     1,85     €        (56,00 Sk)

     d/ lesné pozemky s hospodárskymi lesmi       0,0995 €        (3,00 Sk)

     e/ rybníky s chovom rýb a ostatné               0,0995 €        (3,00 Sk)

          hospodársky využívané vodné plochy                          

     f/ zastavané plochy a nádvoria                           1,85     €        (56,00 Sk)                             

     g/ stavebné pozemky                                         18,58   €      (560,00 Sk)

     h/ ostatné plochy                                                 1,85     €        (56,00 Sk) 

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

tu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

3. Sadzba dane  

   Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa § 9 ods.1. zákona č.582/04 Z. z. zákona 
o miestnych daniach upravuje Obec Jacovce 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.)

DAŇ ZO STAVIEB
1. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.
    Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni 
   najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nez
    počítava 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                                      0,066 €           (2,00 Sk)
b) stavby na pôdohospodársku produkciu       0,132 €           (4,00 Sk)
c) stavby na rekreáciu                                    0,265 €           (8,00 Sk)

d) stavby garáží                                              0,185 €           (5,60 Sk)

e) priemyselné stavby                                     0,564 €          (17,00 Sk) 
f) stavby na ostatnú podnikateľskú čin.          1,194 €           (36,00 Sk)
g) ostatné stavby                                            0,497 €           (15,00 Sk)

3. Pri každom ďalšom  podlaží sa  k ročná sadzba dane nezvyšuje, zostáva 

0,066 €  (2,- Sk) ako je stanovené na prízemí. 
4. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane (§8 1.) a ročnej sadzby dane 
   (§8 2).

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 inými 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 zria-
dené na podnikanie, s výnimkou Slovenského pozemkového fondu.

b) pozemky na ktorých sú cintoríny

c) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje,  vetrolamy a pás-

ma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa

d) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné 

    zariadenia bodov, geodetických základov.

e) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov okrem športovísk.

f) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.

g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku  plánované-

ho začatia výchovnej ťažby,

h) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na pod-

kopanie, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťa- 

žením, rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, ge-

nofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej 

vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou 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 sprievodcu, 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 nehnuteľnosti, ak sa po-
zemky alebo stavby využívajú na podnikanie alebo prenájom. 

 
Vznik a zánik daňovej povinnosti.
 Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia  nasledujúceho 
po  zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom,  správcom, 
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti a zaniká 31.12. zdaňovacieho 
obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívacie právo k nehnuteľnosti. 
Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru, s výnimkou
vydraženej nehnuteľnosti.
2. Daňovník je povinný oznámiť Obci Jacovce skutočnosti rozhodujúce  pre vznik alebo zánik 
daňovej povinnosti /aj zmeny/ do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti 

alebo ich zmeny nastali.

Daňové priznanie.
1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (ďalej len „priznanie“)   je daňovník 

povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho 

obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích ob-
dobiach, 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 daňového priznania a daň si 

sám vypočítať.

DAŇ ZA PSA
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,

Zo všeobecného  záväzného  nariadenia Č. 2/2008
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    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 6 € (181,- Sk) ročne za  

    psa. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho 

    istého daňovníka.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Sadzba dane – Obec Jacovce určila daň vo výške 0,17 € (5,10 Sk) za každý aj   

začatý m2 a každý aj začatý deň užívaného verejného priestranstva .

   

DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 Sadzba dane - Obec Jacovce určila 0,34 € (10,20 Sk) za l osobu 

a l prenocovanie.

§ 21 - Daňové povinnosti

1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia. Tento je povinný  písomne 

oznámiť údaje pre daň a to: počet ubytovaných osôb a počet prenocovaní 

za každý  štvrť-rok  a to do 15 dní po skončení štvrťroka. Na požiadanie 

správcu dane sa preukáže  knihou ubytovaných.  Správca dane  Obec Ja-

covce 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.

   DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
 Základom dane je počet predajných automatov.
    Obec Jacovce určila 33,20 € (1 000,- Sk) za l predajný automat  
 a kalendárny rok.

 DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Sadzba dane -  Obec Jacovce určuje 100 € (3 013,- Sk) za 1 hrací 
prístroj a kalendárny rok.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ 
ODPADY

 Predmet poplatku, poplatník, platiteľ  
1. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a 
   drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne 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 podnikanie, 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 nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa  
    na území obce na účel podnikania.
3. Poplatok neplatí osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť 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 pracovno-právneho vzťahu 

    alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom 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 činnosti  produkuje len komunálne odpady    

    alebo drobné stavebné odpady.

4. Platiteľom poplatku je 
a) Vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve 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 písm. a/ tohto paragrafu žije v spoločnej 

    domácnosti môže plnenie  povinnosti – t.j. úhrady za odpad za ostatných členov 

    domácností urobiť jeden z nich.

Poplatková povinnosť a sadzba poplatku

 

1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená 

    v ods.2., § 26 tohto VZN.

2. Sadzbu poplatku  určuje Obec Jacovce nasledovne:

a) Poplatník uvedený v bode 2 a) § 26 tohto VZN t.j. trvalo a prechodne žijúce      

    fyzické osoby platia 0,033 €  (1 Sk) za osobu  a kalendárny deň 

   /za kalendárny rok je to 0,033 € x 365 = 12 € (362,-Sk) /. 

    Evidenčné lístky na smetné nádoby sa vydávajú pri zaplatení poplatku za odpad    

     v počte 26 ks podľa počtu vývozov za rok. V prípade potreby je možné si prísť  

     prevziať ďalšie evidenčné lístky.

b) Poplatníci uvedení v bode  2b) § 26 tohto VZN, platia poplatok podľa predchádza- 

    júceho bodu t.j.  0,033 €  za osobu a kalendárny deň.

c) Poplatníci uvedení v bode 2c  § 26 tohto VZN platia 0,102 € (3,10 Sk)                   

    za kalendárny deň x ukazovateľ dennej produkcie

    (ročne je to suma 37,23 € - 1 122 Sk).

   3. Obec Jacovce zabezpečí odvoz odpadov aj pre fyzické 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 zakúpením 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.

Ohlásenie, vyrubenie a platenie poplatku
1. Ohlásenie
a) Poplatník je povinný oznámiť obci do 30 dní vznik alebo 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 vyrubený  v nesprávnej výške, 
    alebo nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv  na výšku poplatku, alebo zánik 

    poplatkovej povinnosti, výška poplatku bude upravená v nasledujúcom období.
c) Ak vznikne preplatok tento Obec vráti, ak jeho výška presahuje 3 € (90,-Sk).
d) Obec Jacovce poplatok odpustí za obdobie, za ktoré  poplatník obci preukáže na 

    základe podkladov

    že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval  v zahraničí  /čestné 
    prehlásenie,  pracovná zmluva a pod./
2. Obec Jacovce môže znížiť poplatok  za obdobie o polovicu ročného poplatku 

    študentovi,  alebo pracujúcemu, ktorý počas pracovného týždňa býva mimo obec   

    a v obci sa  zdržuje, 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 jednorázovo do 31.marca 
    bežného roku.

b) Ak poplatník za odpady neuhradí poplatok spôsobom ustanoveným  v tomto VZN 

    bude mu poplatok vyrubený platobným výmerom,  následne vymáhaný.
c) Príjem z poplatku za odpady môže Obec použiť výhradne na tieto účely.

d) Poplatok je možné uhradiť priamo do pokladne Obecného úradu v Jacovciach,
    alebo prostredníctvom poštovej poukážky na bežný účet obce. 

VZN obce č. 2/2008 bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Jacovce 
dňa  27.11.2008 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
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