A

by si zostal ušetrený
každého
utrpenia – to ti neprajem.
Ani to, aby tvoja ďalšia cesta bola
samá ruža, a aby po tvojej tvári
netiekla žiadna slza, aby si nezakúsil nikdy žiadnu bolesť, - nie nič
z toho ti do nového roku neprajem.
Veď slzy očisťujú srdce, utrpenie
a bolesť človeka zušľachťujú.
Moje prianie znie takto:
Aby si bol vždy vďačný a vo svojom srdci si uchoval spomienku na
pekné veci v tvojom živote;
aby si vždy statočne obstál v
každej skúške, keď kríž spočinie na
tvojich ramenách,
aby si dúfal, keď vrchol, ku
ktorému máš vystúpiť sa zdá nedosažiteľný a svetlo nádeje mizne
v tmách;
Prajem ti, aby Božie dary v tebe
rástli a celý rok ti pomáhali vnášať
radosť, a silu do duší tých, s ktorými ťa spája život;
aby si vždy mal priateľa, ktorý
je skutočný a hodný tvojho priateľstva, ktorý ti dodá dôvery, keď
ti slabnú sily,
aby si tak vždy vytrval v búrkach
života a dosiahol výšiny pre ktoré
si bol stvorený.
úryvok z írskeho novoročného
priania je zároveň prianím
redakcie
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dvadsiate
zasadnutie
obecného zastupiteľstva sa
uskutočnilo 10. decembra
2004.
Schválilo:
4 príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. decembru 2004,
4 finančnú čiastku vo výške
20.000, Sk ako spolu financovanie obce na projekt „Územný plán obce Hranovnica“
podaný na výzvu 3.4. operačného programu základná
infraštruktúra, cieľ 1. Celkové náklady projektu činia
387.000, Sk, finančná čiastka
obce predstavuje 5,17 %.
4 od 1. januára zrušenie pra-

covného miesta opatrovateľa.

stavebné úpravy na území k.
ú. obce Hranovnica, ktorého
účinnosť nadobúda 1. januára 2005.

Uznieslo sa na:
4 všeobecne záväznom nariadení č. 5/2004 o ochrane
ovzdušia a poplatkoch za zneOdporučilo:
čisťovanie ovzdušia malými Ä stavebnej komisii vypracozdrojmi v obci, ktorého plat- vať návrh investičných akcií na
nosť nadobúda od 1. januá- rok 2005 a tento predložiť obecra 2005,
nému zastupiteľstvu na dvad4 všeobecne záväznom naria- siate druhé zasadnutie. Preddení č. 6/2004 o podmienkach ložený návrh môže byť v maxidržania a chovu psov na k. ú. málnej výške 1 634 tis. Sk.
území obce Hranovnica, kto- Ä starostovi obce zabezpečorého platnosť nadobúda od 1. vať opatrovateľskú službu len
januára 2005˝,
v rámci dohody so Spišskou ka4 všeobecne záväznom naria- tolíckou charitou. Týmto spôsodení č. 1/2005 o miestnych da- bom zabezpečiť opatrovateľskú
niach a miestnom poplatku za službu aj pre Máriu Husárovú.
komunálne odpady a drobné

Chráňme si posolstvo Vianoc

S

lovo Vianoce ukrýva v
sebe zvláštne čaro, ktoré
dokáže rozbúšiť naše srdcia.
Je ako magnet, ktorý ťahá po
tieto dni domov všetkých
členov rodiny. Veru, málokedy máme k sebe tak blízko
ako na Vianoce a to i napriek rôznorodým povahám
a názorom medzi nami, na
Štedrý deň sa nevdojak stretávajú naše záujmy a ciele.
Každého to ťahá domov, hoci
aj z veľkých diaľok, aby sme
večer mohli prežiť spoločne
v rodinnom kruhu, potešiť
sa navzájom. Koľko je v roku
takýchto večerov? Každý
chce byť lepší a s láskou sa
prihovára manželke, manželovi, deťom, súrodencom,
priateľovi, a vari aj tomu
nie príjemnému susedovi.
Aj neprekonateľné spory
a trápenia sa zrazu zdajú
malicherné. Ľudia sú milší
a majú pochopenie aj pre
chudobných a trpiacich. Na
Štedrý večer, keď ako veria
kresťania sa stretáva nebo

so zemou, sa akosi nikomu
nepatrí zostať nevšímavým.
Je to večer, ktorý pri dobrej
vôli mení nielen nás, ale aj
naše vzájomné vzťahy. V
tento požehnaný večer sa
rozžiaria vianočné stromčeky, ešte viac očká detí, ktoré
tak túžobne čakali na túto
chvíľu, najkrajšie však láskou zažiaria ľudské srdcia.
Preto sa na Vianoce rok čo
rok teší každý človek dobrej vôle. Aj vtedy, keď život
mnohých ľudí je zložitý a

ťažký. Vianočný lúč preniká doňho s novou nádejou,
ktorá sa stane skutočnosťou
vtedy, keď sa budeme usilovať o prenášanie vianočného
posolstva do každodenného
života.
Čo je to za podmanivú silu,
ktorá posvätí tento večer
a dokáže obmäkčiť ľudské
srdcia? Je to len tou neopakovateľnou
atmosférou
vianočnej výzdoby, jedál,
darčekov, kolied, zvykov?
dokončenie na str. 3

16. januára /nedeľa/ o 15. 00 sa
v kultúrnom dome uskutoční
divadelné predstavenie slovenskej klasickej hry „Kubo“ od
Jána Hollého, v podaní divadelného súboru Ozvena z Popradu.
Predaj lístkov bude hodinu pred
predstavením vo vestibule OcÚ.

Fyzická osoba, ktorá spĺňa
podmienky oslobodenie alebo zníženia dane, v priebehu
príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada obecný úrad obce o oslobodenie
alebo zníženie dane do 30 dní
odo dňa vzniku alebo zániku
oslobodenia od dane alebo
zníženia dane. V žiadosti uvedie skutočnosti, rozhodujúce
pre vznik a zánik oslobodenia
od dane alebo zníženia dane
a každú zmenu týchto skutočností je povinná oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní
odo dňa, keď tieto skutočnosti
alebo ich zmeny nastali.
Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane alebo zníženia dane doloží
• list vlastníctva (postačuje
kópia),
• občan starší ako 65 rokov
rodný list resp. občiansky preukaz,
• občan s ťažkým zdravotným postihnutím preukaz
s ťažkým zdravotným postihnutím,
• doklad o poberaní bezvládnosti.
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
• ak ide o daňovníka prevádzkujúceho
poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach, a to 20% dane do 31.
marca, 30% dane do 31. júla
a 50% dane do 30. novembra
bežného zdaňovacieho obdobia,
• v ostatných prípadoch v
štyroch rovnakých splátkach,
a to najneskôr do 31. marca,
30. júna, 30. septembra a 30.
novembra bežného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daň
vyrubuje.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 1
000 Sk a právnickej osobe 10
000 Sk, je splatná naraz do 31.
marca bežného zdaňovacieho
obdobia.
Daň možno zaplatiť naraz
aj vtedy, ak je vyššia, ako je
uvedené v predchádzajúcom
odseku.
B. daň za psa
Povinnosť daňovníka
Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu
obce vznik alebo zánik daňovej povinnosti v lehote do 30
dní od vzniku alebo zániku

daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Obec určuje
sadzbu dane 100 Sk za jedného psa a kalendárny rok.
II. MIESTNY POPLATOK
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Sadzba poplatku
Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady

• právnickú osobu
- dňom vzniku oprávnenia
užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na
iný účel ako na podnikanie,
podnikateľa
- dňom vzniku oprávnenia
užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania.
Povinnosť platenia poplatku
zaniká:

ústave, nemocnici, na služobnej ceste, mal pobyt v zahraničí, absolvoval ZVS.
O zníženie alebo odpustenie
poplatku poplatník písomne požiada obec v lehote do
30 dní:
• odo dňa vzniku povinnosti
platiť poplatok,
odo dňa vzniku vyššie uvedených prípadov.
Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku
Obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady poplatníkovi na základe predložených
podkladov:
• potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje
poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí,
• potvrdenie vojenského
útvaru alebo vojenskej správy,
• z dôvodu:
- choroby alebo hospitalizácie v nemocnici, alebo v liečebnom ústave; doklad lekára,
- služobnej cesty mimo bydliska; potvrdenie zamestnávateľa,
- na základe predloženého
preukazu ZŤP a ZŤPS.
Splatnosť poplatku

a drobné stavebné odpady na
obdobie jedného kalendárneho roka:
• paušálny poplatok 0,50 Sk
za osobu a kalendárny deň.
• U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie vynásobí koeficientom s hodnotou 1.
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku

• pre fyzickú osobu dňom
odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
v evidencii obyvateľov obce,
• pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom
zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosti uvedené v ods. 1.

Povinnosť platenia poplatku
vzniká pre:
• fyzickú osobu
- dňom jej prihlásenia v obci
do evidencie obyvateľov na
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
- dňom vzniku oprávnenia
užívať 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,

Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi,
obec zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v prípade že
ide:
• o 100 % na poplatníka, ktorý je ZŤP a ZŤPS,
• o 5/6 na poplatníka študenta vysokej školy alebo strednej
školy ubytovaného na internáte, ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti,
• o poplatníka, ktorý bol
nepretržite viac ako 30 dní
hospitalizovaný v liečebnom

Prípady zníženia alebo odpustenia poplatku:

Paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrúbi obecný úrad obce každoročne do
15.marca kalendárneho roka.
Vyrúbený poplatok je splatný do 31.marca kalendárneho roka.
Fyzické osoby, ktorých poplatok presahuje 730,- Sk
môžu
poplatok
uhradiť
v dvoch splátkach a to:
• prvá splátka 730,- Sk do 31.
marca kalendárneho roka,
• druhá splátka do 31. augusta kalendárneho roka.
Spôsoby zaplatenia miestnych
daní poplatku:
Poplatník môže zaplatiť obci
poplatok:
• v hotovosti priamo do pokladne obce,
• bezhotovostným prevodom na účet obce číslo
účtu 24620-562/0200 vedený
v VÚB, a.s. Poprad a to prevodným príkazom, resp. poštovou poukážkou.

Zmeny v daňových povinnostiach
Poslanci OcZ rokovali v závere roka o novom zákone č.
582/2004 Zb.z., týkajúcom sa
miestnych daní a poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré
nadobúda účinnosť 1. januára
2005, určili výšku daní a poplatku. V zmysle tohoto zákona obec Hranovnica zavádza a
ukladá tieto miestne dane:

zemkov uvedenú v ods. 1
obec znižuje v obci u pozemkov v tomto členení:
• záhrady v obci na 0,20 %
zo základu dane,
• zastavané plochy a nádvoria v obci na 0,20 %zo základu
dane,
• stavebné pozemky v obci
na 0,20 % zo základu dane,
• ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,20 %
zo základu dane
Ročná sadzba dane z pozemkov je u stavebných pozem-

hradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
na 7,- Sk za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
• samostatne stojace garáže a
za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely,
postavené mimo bytových domov na 6,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
Obec ročnú sadzbu dane
zvyšuje pri viacpodlažných
stavbách ako sú:
• stavby na bývanie a ostat-

Dane z bytov
Ročná sadzba dane z bytov
je 1 Sk za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
Ročnú sadzbu dane z bytov
zvyšuje v obci u:
• bytov na 1,60 Sk za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu,
nebytových priestorov na
1,60 Sk za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového
priestoru.
} daň z nehnuteľností,
Obec ročnú sadzbu dane
} daň z pozemkov,
zo stavieb,
zvyšuje pri
viacpodlažných bytoch
} daň z bytov a z ne• Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na všetkých daňovníkov, teda aj na tých, o 1,20 Sk za každý aj
bytových priestorov
v bytovom dome ktorí si svoju oznamovaciu povinnosť splnili v roku 2004 alebo pred rokom 2004.
začatý m2 zastavanej
• Daňovník je povinný podať daňové priznanie (aj keď ho podal v roku 2004 ale- plochy okrem prvého
(ďalej len „daň z bybo pred rokom 2004) prvýkrát do 28. februára 2005 a to na predpísanom tlačive, podlažia.
tov),
ktoré si vyzdvihne na obecnom úrade.
daň za psa,
•Pre vlastníkov nehnuteľnosti v záhradkárskych osadách sa odovzdajú jednotliOslobodenie
od
} daň za užívanie
verejného priestran- vým predsedom.
dane a zníženie dane
• Podľa všeobecne záväzného nariadenia obce daňovník dane za psa, daňovník
stva,
Obec oslobodzuje od
} daň za ubytovanie, dane za užívanie verejného priestranstva, platiteľ dane za ubytovanie, daňovník dane z pozemkov:
• pozemky, na kto} daň za predajné dane za predajné automaty, daňovník dane za nevýherné hracie prístroje a poplatník miestneho poplatku za komunálne odpady je povinný do 31. januára 2005 spl- rých sú cintoríny, koautomaty,
} daň za nevýherné niť oznamovaciu povinnosť podľa zákona o miestnych daniach na predpísanom lumbáriá, urnové háje
tlačive.
hracie prístroje.
a rozptylové lúky,
• Súčasťou všeobecne - záväzného nariadenia o daniach sú i oslobodenia a zníže• pozemky užívané
nia od poplatkov.
I. MIESTNE
školami a školskými
• V prípade, že daňovník podá daňové priznanie a oznamovaciu povinnosť po zariadeniami,
DANE
A. Daň z nehnuteľ- lehote alebo si vypočíta nižšiu daň akú v skutočnosti má platiť, obec je povinná
• pozemky, ktorých
v zmysle § 35 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sú- vlastníkmi sú občanosti:
stave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov takémuto da- nia, držitelia preuka1. Dane z pozem- ňovníkovi uložiť pokutu!
zu ZŤP a ZŤPS, ak
kov
tieto pozemky slúRočná sadzba dane
žia výhradne na ich
z pozemkov je 0,25% zo zá- kov v záhradkárskych, chato- né stavby, tvoriace príslušen- osobnú potrebu.
kladu dane. Podľa zákona je vých osadách na Dubine 0,25 stvo hlavnej stavby o 1,20 Sk
Obec oslobodzuje od dane zo
za každý aj začatý m2 zasta- stavieb stavby:
základ dane určený 56,4 Sk/ % zo základu dane
vanej plochy, za každé ďalšie
m2.
• slúžiace školám, školským
Dane zo stavieb
podlažie, okrem prvého nad- zariadeniam, stavby užívané
Ročnú sadzbu dane z poRočná sadzba dane zo sta- zemného podlažia,
zemkov obec zvyšuje v obci
na účely sociálnej pomoci,
vieb je 1 Sk za každý aj začatý
• stavby na pôdohospodáru pozemkov v tomto členení:
• určené na trvalé býva2
sku produkciu, skleníky, stav- nie úplne bezvládnych obča• orná pôda, ovocné sady na m zastavanej plochy.
Ročnú sadzbu dane zo sta- by využívané na skladovanie nov, držiteľov preukazu ZŤP
0,28% zo základu dane,
vlastnej
pôdohospodárskej a ZŤPS.
• trvalé trávne porasty na vieb obec zvyšuje v obci pre:
• stavby na bývanie a ostat- produkcie, stavby pre vodné
0,28% zo základu dane,
• záhrady v záhradkárskych né stavby, tvoriace príslušen- hospodárstvo s výnimkou sta• Obec pri oslobodení od
a chatových osadách na Dubi- stvo hlavnej stavby na 1,60 Sk vieb na skladovanie inej ako dane a znížení dane z nehnuza každý aj začatý m2 zastava- vlastnej
pôdohospodárskej teľností zvyšuje vekovú hrane na 0,55% zo základu dane,
produkcie a stavieb na admi- nicu občanov zo 62 rokov na
• lesné pozemky, na ktorých nej plochy,
• stavby na pôdohospodár- nistratívu o 1,20 Sk za každý 65 rokov.
sú hospodárske lesy na 0,27%
sku produkciu, skleníky, stav- aj začatý m2 zastavanej plozo základu dane,
• Obec znižuje daň z pozem• zastavané plochy a nádvo- by využívané na skladovanie chy, za každé ďalšie podlažie, kov o 50 % zo sadzby dane,
pôdohospodárskej okrem prvého nadzemného ktorých vlastníkmi sú občania
ria v záhradkárskych, chato- vlastnej
vých osadách a v kameňolo- produkcie, stavby pre vod- podlažia,
starší ako 65 rokov, ak tieto po• stavby rekreačných a zá- zemky slúžia výhradne na ich
me na Dubine na 0,55 % zo zá- né hospodárstvo s výnimkou
stavieb na skladovanie inej hradkárskych chát a domče- osobnú potrebu.
kladu dane
• ostatné plochy okrem sta- ako vlastnej pôdohospodár- kov na individuálnu rekreáciu
• Obec znižuje daň zo sta2
vebných pozemkov v záhrad- skej produkcie a stavieb na o 3,- Sk za každý aj začatý m
vieb o 50 % zo sadzby dane,
kárskych, chatových osadách administratívu na 1,60 Sk za zastavanej plochy, za každé ktoré sú vo vlastníctve obča2
v kameňolome na Dubine na každý aj začatý m zastavanej ďalšie podlažie, okrem prvého nov starších ako 65 rokov, a
plochy,
nadzemného podlažia.
0,55 % zo základu dane.
ktoré slúžia na ich trvalé bý•stavby rekreačných a záRočnú sadzbu dane z povanie.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Novorodenci v Hranovnici:
Dávid Čonka, Hviezdoslavova 247
Roman Čonka, Mlynská 235
Vanesa Pačanová, SNP 206
Barbora Žigová, Mlynská 231

`
`
`
`

Blahoželáme jubilantom:
Svoje významné životné jubileá
oslávili títo naši spoluobčania:






50 rokov
Monika Hlavčáková, Sládkovičova 430
Martin Šavel, Rovná 555
Jolana Čonková, SNP 190
Ján Horváth, Mlynská 235
Štefan Čonka, SNP 184






60 rokov
Marta Holubová, Hviezdoslavova 257
Štefan Husár, Sládkovičova 426
Eduárd Valluš, Víťazstva 385
Terézia Benková, Budovateľská 505

70 rokov
 Ondrej Horváth, SNP 208
 Beáta Maníková, Lúčna 498
 Martin Orolin, Sládkovičova 403
75 rokov
 Leopold Uhrin, Družstevná 395

VENUJME SA VÝCHOVE MLADÝCH
Tieto slová zaznievajú v rôznych
obmenách a to nielen v spoločenskom
živote, ale aj v športe.
Úsudok ako je to v skutočnosti
v našom futbalovom klube Marco
Climatech si môžeme vytvoriť aj
z nasledujúceho príspevku.
Družstvo žiakov štartuje v súťažnom
ročníku 2004/2005 v III. lige skupiny
E. V jesennej časti skončilo na
predposlednom mieste so ziskom
siedmich bodov po víťazstve nad Starou
Ľubovňou v pomere 4:2, kontumačným
víťazstvom so Spišským Štvrtkom 3:0
a remízou v Huncovciach 3:3.
Postavenie v tabuľke tréner družstva
Stanislav Bašista hodnotí takto: „V
priebehu jesene sa vytvárala nová
zostava družstva, pretože po
jarnej časti pre dosiahnutie
vekovej
hranice
odišli
desiati hráči. To všetko malo
vplyv na konečné jesenné
umiestenie“.
Situácia v mužstve sa
do konca jesennej časti
stabilizovala.
Vyriešil
sa
aj najväčší problém, keď
sa našiel vhodný typ na
brankára.
Terajší hráčsky káder má
pomerne
nízky
vekový
priemer. Strelcami gólov boli
Dávid Malý 4, Tomáš Petruľa
2, Dávid Bies, Peter Čonka,
Ján Šarišský po jednom.
V jesennej časti najlepšie
výkony podávali: Dávid Malý,
Ján Roth, Miroslav Majer,
Matúš Antolik, Peter Čonka.

Vytváranie vhodných podmienok
pre výchovu mládeže má byť možnosť
trénovania cez zimu v budove
základnej školy, plánované tréningy
v telocvični v Spišskom Bystrom.
Vhodnou prípravou na jarnú časť budú
aj plánované turnaje v telocvičniach
a to v Spišskom Bystrom, Hrabušiciach
a v Poprade.
Zabezpečenie dobrej zimnej prípravy
vytvára dobrý predpoklad na splnenie
slov trénera Bašistu „V súťažnom
ročníku 2004/2005 chceme skončiť na
ôsmom mieste“. To všetko však závisí
od hráčov. Podmienky na splnenie
tohto cieľa sú vytvorené. Tak sa chlapci
držte!

Na večný odpočinok sme
odprevadili:
? Máriu Kolbovú 7. decembra vo veku
82 rokov
? Jána Michlíka 19. decembra vo veku
89 rokov

PF 2005
želá redakcia
Hranovnického
spravodajcu

Fotografia je z derby stretnutia jesennej časti Hranovnica-Spišské Bystré
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CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ “DETI A VIANOCE“
Výtvarný krúžok pri ZŠ
Hranovnica úspešne a tvorivo rozvíja svoju činnosť vďaka Nadácii pre deti Slovenska
a jej grantovému programu
Hodina deťom. Deti, ktoré
tento krúžok rady navštevujú
sa zapojili svojimi prácami do
celoslovenskej Výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku
„Deti a Vianoce“. Túto súťaž
pre žiakov základných škôl,
špeciálnych základných škôl,
detských domovov, internátnych škôl a sociálnych zariadení organizuje každoročne
SPP a redakcia detského časopisu Fifík. Cieľom projektu
je v zmysle humánneho posolstva vyrovnávať hendikepy
detí z týchto zariadení, urobiť
deťom radosť a povzbudiť ich.
V celoslovenskej konku-

KRÁTKE SPRÁVY
•Pracovníčka stavebného úradu p. Andová v čase od 20.
decembra 2004 do 12. januára 2005 nebude pracovať.
V tomto čase doklady pre stavebné konanie bude preberať
p. Gajanová.
• Obecná knižnica v čase od
21. decembra 2004 do 2. januára 2005 bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.
• Hranovnický ples, ktorý organizuje farská rada sa bude
konať 29. januára 2005.˝
• Ples organizovaný športovcami FK Marco Klimatech bude 4. februára 2005.
• Zber komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov
sa bude vykonávať v týchto
dňoch 3. januára /pondelok/
• Hranovnický nástenný kalendár na rok 2005 sa bude rozdávať na OcÚ pri platení daní.
• Zberňa prádla bude zatvorená od 23. decembra do 10. januára 2005 z dôvodu čerpania
dovolenky.
• Na obecnom úrade je pre záujemcov zdarma k dispozícii
„Zborník prác k 710. výročiu
prvej písomnej zmienky o obci
Hranovnica“.
• Dňa 6. januára 2005 sa v B
clube o 9.00 uskuročia tretie
majstrovstvá Spiša štvorčlenných družstiev v zrýchlenom a
bleskovom šachu˝
• Dvadsiate druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
uskutoční 28. decembra.

rencii vybrala porota na čele
s akad. maliarom profesorom Dušanom Kállayom z
VŠVU v Bratislave na ocenenie aj práce žiačky 6.A triedy ZS Hranovnica Márie

Pačanovej.
Za svoje veselé a pestrofarebné obrázky
získala
Cenu
prezidenta
Slovenskej humanitnej rady.
PaedDr. Eva Villimová
veď. výtvarného krúžku

Chráňme si posolstvo Vianoc
dokončenie zo str. 1

hody, horúčkovité zháňanie vecí, pre mnohých „povinný náboženský folklór“?!
Môžu svietiť všetky vianočné stromčeky na svete, môže
byť i polárny deň, ten, kto v
srdci pociťuje nevyrovnanosť
voči svojmu bratovi alebo sestre, stále bude cítiť tmu. Ľudia
skúšajú vymyslieť mnohé recepty, ako rozožať v sebe aspoň zápalku. Snažia sa myslieť
pozitívne, snažia sa pracovať
do úmoru, piť dobrú whisky,
snažia sa uvoľniť v telocvični.
Napriek tomu chorľavejú a nevedia, čo s tým.
Posolstvom Vianoc je nekonečná Božia láska k nám,
Boh, ktorý sa stáva človekom.
Vianoce sa dajú nazvať aj
sviatkami našich sŕdc, pretože
Kristus túži narodiť sa v našich srdciach, aby zostali vždy
horúce a plné lásky k všetkým
ľuďom. Už dlhšie vidíme, že v
našej krajine nie je niečo dobré.

Rozdeľuje nás, ba neraz priam
znepriateľuje politika, popri nej
sebectvo, závisť a nenávisť. A
ďalšie podnecovanie tohto zla,
žiaľ, aj v mnohých médiách,
namiesto zmierenia a odpúšťania. Kam sa chceme takto dostať? Kedy väčšina z nás pochopí, že to je cesta do ešte väčšej
biedy morálnej i hmotnej? Čím
neskôr začneme hľadať cestu
k sebe, spolupracovať a pomáhať si, tým horšie pre všetkých
nás, pre celú našu rodinu, obec
ale i celé Slovensko. Najkrajšie
sviatky v roku sú veľkou príležitosťou začať nápravu, nie je
dôležité, kto spraví prvý krok.
Kým bude svet svetom, idea
Vianoc sa nikdy nevytratí. Je
určená nám, všetkým ľuďom,
preto je našou povinnosťou
o ňu dbať a neustále ju šíriť.
Chráňme si ducha Vianoc,
aby malý Ježiš nemusel po
Vianociach odísť zabudnutý do
mrazivej noci, ale aby mohol
prebývať v našich srdciach.

INZERCIA
Predám 175 l chladničku CALEX v zachovalom stave. Cena
d o h o - dou. È 0905 893 057

Predám nové zadné združené
svetlá a strešný nosič na Ladu
2105. È 0908056756

Lekáreň Quercus ďakuje
svojim klientom za dôveru
a do Nového roka želá pevné
zdravie a veľa úspechov v
osobnom i spoločenskom živote

Program
kina
OSVETA
JANUÁR 2005

7.1.2005
(piatok) o 19,45 hod.
PURPUROVÉ RIEKY 2
– ANJELI APOKALYPSY
(Francúzsko-2004)
akčný
thriller
MP-15
Dvaja detektívi riešia sériu
brutálnych vrážd. Obete
majú mená i remeslá rovnaké ako dvanásti apoštoli.
Musia odhaliť tajomstvo zla,
ktoré bolo po stáročia pochované a teraz sa vyplavilo
na povrch.
14.1.2005
(piatok) o 19,45 hod.
TERMINÁL
(USA-2004) komédia
MP-12
Terminál rozpráva príbeh
Viktora, ktorý prichádza
do New Yorku a netuší, že
behom letu sa v jeho krajine stal prevrat. Viktor musí
s pasom neexistujúcej zeme
stráviť nejakú dobu v tranzitnej časti letiska a čakať
až sa skončí v jeho krajine
vojna.
21.1.2005
(piatok) o 19,45 hod.
BOURNOV MÝTUS
(USA-2004)
špionážny
thriller
MP-12
Hrdinom je Jason Bourne,
tentokrát podozrivý z vraždy čínskeho vicepremiéra.
28.1.2005
(piatok) o 19,45 hod.
VOTRELEC vs.
PREDATOR
(USA-2004) sci-fi thriller
MP- 12
V akčnom sci-fi proti sebe
bojujú uctievané monštrá
z dvoch najstrašidelnejších
filmov. Tím vedcov prichádza priamo do vojny medzi
votrelcami a predátormi.
Jednotné vstupné: 25,- Sk
Zmena programu vyhradená

Návrh rozpočtu na rok 2005
Rozpočet je dôležitou vecou v behu každej spoločnost
počnúc rodinou a končiac
štátom. Návrh rozpočtu obce,
ktorý zabezpečí fungovanie
základných funkcií na budúci rok prerokovalo obecné zastupiteľstvo ako vyrovnaný
vo výške 19 miliónov 668 tisíc slovenských korún.
Rozpočet obce sa má schvaľovať 28. decembra 2004.
Podľa zákona má byť tento
návrh rozpočtu zverejnený
na úradnej tabuli 15 dní pred
jeho schválením.
Keďže hospodárenie obce
nie je len vecou volených zástupcov obce, ale aj všetkých
občanov prinášame vám jeho
podobu pre prípadné návrhy.
PRÍJMY: 19 569 000 Sk,1. Z podielových daní
9 614 000 Sk,2. Miestne dane 980 000 Sk,• daň z nehnuteľnosti
950 000 Sk,• daň za psa 20 000 Sk,• daň za užívanie priestranstva 10 000 Sk,3. Miestny poplatok za tvorbu
komunálneho odpadu
420 000 Sk,4. Správne poplatky 24 000
Sk,• osvedčenie 5 000 Sk,• matrika 1 000 Sk,• potvrdenia 3 000 Sk,• za stavebné konania
15 000 Sk,5. Poplatky 82 000 Sk,• za dom smútku 1 000 Sk,• školné v materskej škole v
obci 20 000 Sk,• za vyhlásenia oznamov
v obecnom rozhlase 3 000 Sk,• tržba kina 40 000 Sk,• zápisné čitateľov v knižnici 5 000 Sk,• za ponechanie miesta na
cintoríne 3 000 Sk,• za znečisťovanie ovzdušia
10 000 Sk,6. Finančné príjmy 12 000 Sk,• z výťažkov lotérie
2 000 Sk,• úrokov bežných účtov
10 000 Sk,7.

Nájomné

nebytových

priestorov 89 000 Sk,• zdravotné stredisko
59 000 Sk,• miestnosti kultúrneho
domu 3 000 Sk,• garáži na Dubine
3 000 Sk,• priestorov v materskej
škole osada 24 000 Sk,8. Štátne dotácie 88 000 Sk,• stavebné konania
43 000 Sk,• matrika 45 000 Sk,9. Zberňa prádla 60 000 Sk,• tržba za čistenie prádla
32 000 Sk,• tržba za žehlenie prádla
28 000 Sk,10. Prenesené kompetencie
školstva
• základná škola
8 200 000 Sk,B. VÝDAVKY CELKOM:
19 569 000, SK,I. Bežného náklady:
17 935 000 Sk,1. Likvidácia odpadov
560 000 Sk,• uloženie odpadu
200 000 Sk,• zber separovaného a nebezpečného odpadu
60 000 Sk,• ostatné výdavky
300 000 Sk,2.Vodné hospodárstvo
• čistenie Vernárskeho potoka, čistiarne odpadových vôd,
vodovod Dubina
320 000 Sk,3. Príspevky organizáciám
50 000 Sk,4. Futbalový klub 560 000 Sk,• mzdové náklady s odvodmi 190 000 Sk,• prevádzka budovy na
ihrisku 150 000 Sk,• zákonné poistné autobusu
40 000 Sk,• príspevok na činnosť
160 000 Sk,5. Hokejový klub 20 000 Sk,6. Šachový klub 40 000 Sk,7. Kino 100 000 Sk,• mzdové náklady s odvodmi 30 000 Sk,-

• ostatné náklady
70 000 Sk,8. Knižnica 210 000 Sk,• mzdové náklady s odvodmi 140 000 Sk,• ostatné 70 000 Sk,9. Kultúra 140 000 Sk,• spoločenské akcie
70 000 Sk,• púť Kráľovskou cestou
5 000 Sk,• púť Muráň – Levoča
25 000 Sk,• akcie s dôchodcami
40 000 Sk,10. Verejné svetlo 400 000 Sk,• odber elektrickej energie
300 000 Sk,• materiál na opravu
50 000 Sk,• mzdové náklady s odvodmi 50 000 Sk,11. Dom smútku, cintorín 40
000 Sk,• odber elektrickej energie
20 000 Sk,• spotreba vody 5 000 Sk,• údržba, mzdové náklady
s odvodmi 15 000 Sk,12. Verejná zeleň 40 000 Sk,• spotreba materiálu
20 000 Sk,• mzdové náklady s odvodmi 20 000 Sk,13. Odmeny orgánov obce
160 000 Sk,• odmeny poslancov
100 000 Sk,• odmeny hlavného kontrolóra obce 60 000 Sk,14. Miestny rozhlas 50 000 Sk,• údržba ústredne a rozvodu 50 000 Sk,15. Obecný úrad 3 540 000 Sk,• mzdové náklady s odvodmi 1 700 000 Sk,• cestovné, stravné
90 000 Sk,• spotreba elektrickej energie 200 000 Sk,• spotreba plynu
300 000 Sk,• spotreba vody
50 000 Sk,• telefón
100 000 Sk,• poštovné
70 000 Sk,•materiál a kancelárske potreby
100 000 Sk,•knihy, noviny, časopisy 100 000 Sk,-

• kalendár, Spravodajca
50 000 Sk,• reprezentačné 20 000 Sk,• poistenie majetku
50 000 Sk,• mzdové náklady na vykonanie prác 100 000 Sk,• čistiace prostriedky
20 000 Sk,• školenia 60 000 Sk,• poplatky 50 000 Sk,• nákup drobného hmotného investičného majetku
50 000 Sk,• za členstvo v ZMOS
a RVC 30 000 Sk,• poplatky za vedenie účtov
20 000 Sk,• zrážková daň z úrokov
5 000 Sk,• prevádzka výpočtovej
techniky 50 000 Sk,• revízie kotolní a elektrických zariadení 50 000 Sk,• spotrebný materiál
115 000 Sk,• údržba drobného hmotného majetku 120 000 Sk,• vykonanie auditu 20 000
16. Miestne komunikácie
300 000 Sk,17. Stavebné konania
75 000 Sk,18. Matrika 45 000 Sk,19. Prenesené kompetencie
– základná škola 8 200 000 Sk,20. Originálne kompetencie
• materské školy, školská jedáleň 2 300 000 Sk,21. Opatrovateľská služba
450 000 Sk,22. Zberňa prádla 155 000 Sk,mzdové náklady
• s odvodmi 75 000 Sk,• prevádzka 50 000 Sk,• čistenie prádla 30 000 Sk,II. Investičné náklady:
1 634 000 Sk,Rozpis investičných nákladov
obecné zastupiteľstvo uzatvorí
na svojom zasadnutí
28. januára 2005.

