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ŠTVRŤROČNÉ PERIODIKUM OBECNÉHO ÚRADU OČOVÁ

Vážení spoluobčania,

a sociálnej príslušnosti vo veľmi vhodných podmienkach. Veď
nová očovská škola v tridsiatych rokoch minulého storočia
patrila medzi najväčšie a najmodernejšie na Slovensku.
Sme veľmi radi, že k svojmu 75. jubileu dostala škola
nový šat, ale aj nové vnútorné vybavenie a najmodernejšiu
didaktickú techniku. To všetko vďaka realizácii Projektu
na zníženie energetickej náročnosti školských budov, ktorý
bol realizovaný z iniciatívy zriaďovateľa školy Obce Očová
z finančných prostriedkov Európskej únie.

prihováram sa Vám na prahu Nového roka
– roka 2010. Vždy, keď prichádza Nový
rok – bilancujeme ten, ktorý sme prežili
a ktorý je už za nami. Uvedomujeme si viac
ako inokedy, že je dôležité pre nás všetkých
v uponáhľanom čase nájsť kúsok šťastia
pre seba a aj pre iných.
Je dôležité v čase i nečase spríjemniť láskavým slovom pár
chvíľ v kolobehu života. Aspoň raz do roka sa človek pozrie
sám na seba a povie si čo treba zmeniť. A keďže čas meriame Zaželajme, si, aby škola minimálne ďalších 75 rokov
vychovávala a vzdelávala dobrých žiakov, ktorí budú
na roky, spravidla táto inventúra pripadá na 1. január.
Čo si teda priať do nového roka, aby sme na jeho konci mohli pokračovateľmi v šírení jej dobrého mena v otvorenej
byť spokojní, alebo aspoň spokojnejší ako dnes? Už tradične Európe i celom svete.
neovplyvníme, čo rok 2010 prinesie, ale dôležitejšie
je, ako sa k udalostiam postavíme. A aby sme po
porušení našich daných predsavzatí neboli príliš
sklamaní, treba sa usilovať aspoň o jedno. Vpustiť
do života viac veselosti, resp. usmiať sa na človeka
práve vtedy, keď to najviac potrebuje.
Nuž teda mi dovolte popriať Vám - v mene všetkých
pracovníkov Obecného úradu v Očovej, ako aj
v mene svojom do Nového roku veľa zdravia, šťastia
a na pracoviskách mnoho pracovných úspechov.
Zároveň Vám ďakujem za všetko dobré, zvlášť za
to, čo ste urobili tak, aby z toho mala osoh vaša
rodina, naša obec i spoločnosť zároveň.
MVDr. Juraj KUBIŠ
škola v roku 1934
starosta obce

Očovská škola – 75 ročná
11. 12. 2009 sa konala v Očovej slávnosť, na
ktorej si pedagogickí pracovníci školy, jej žiaci,
zamestnanci, bývalí učitelia, pracovníci Obecného
úradu v Očovej a pozvaní hostia pripomenuli
výročie vzniku školy - už 75. Škola v Očovej, ktorá
je dodnes jednou z dominant obce, bola do užívania
mnohým generáciám očovských žiakov odovzdaná
9. 12. 1934. Aj predtým sa v Očovej nachádzali
školy, najčastejšie jedno-dvoj triedne, ktoré boli
roztrúsené v rôznych častiach dediny, dokonca na
lazoch. Vybudovanie novej školskej budovy v centre
obce, ale aj povojnová školská legislatíva, vytvorili
podmienky pre jednotné vzdelávanie všetkých
očovských detí, bez rozdielu náboženského vyznania
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škola v roku 2009

Huèava – Váš tok informácií

1

ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z uznesení vyberáme ...
U z n e s e n i e č. 155/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Očová č.15/2009, o pravidlách času
predaja v obchodoch a času prevádzky
služieb.
U z n e s e n i e č. 157/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
doplnenie Územného plánu obce
Očová v prieluke – 1 stavebný
pozemok na ulici Jána Palárika na
parcelách č. C – 2043/3, 2043/2, 2043/1,
vlastník Ing.Ján Rajčok Očová ul.Mieru
2.
U z n e s e n i e č. 160/2009:
Obecné zastupiteľstvo
mení
organizačnú štruktúru Obce Očová
od 1. 1. 2010 a navrhuje organizačne
usporiadať úrad do týchto útvarov :
a/ oddelenie riadenia a ekonomických
činností
b/ oddelenie matriky, kultúry a sociálnych
vecí
c/ referát pre technickú činnosť.
U z n e s e n i e č. 165/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce

Očová č.16/2009 o miestnych daniach
a poplatku za komunálny odpad
U z n e s e n i e č. 166/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Očová č.17/2009 o ekonomicky
oprávnených nákladoch v zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Obec Očová.
U z n e s e n i e č. 167/2009:
Obecné zastupiteľstvo
1. s c h v a ľ u j e
a/ rozpočet Obce Očová na rok 2010
b/ programový rozpočet obce Očová
na rok 2010
c/ rozpočtové opatrenie č. 3/2009
2. b e r i e na v e d o m i e
rozpočet Obce Očová na roky 2011,
2012.
U z n e s e n i e č. 168/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
určenie účelu použitia fondu
rezerv
v objeme 3.123,75 eur na
riešenie havarijného stavu chladiaceho
zariadenia v Dome smútku Očová.
U z n e s e n i e č. 171/2009:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu Prevádzkového poriadku
pohrebiska takto:

1. v článku 2. sa nahrádza veta
„zabezpečuje 2 x ročne údržbu zelene
na pohrebisku“ vetou „ zabezpečuje
najmenej 3 x ročne údržbu zelene na
pohrebisku“.
2. v článku 12. v odseku 1. a 2. nájom
za hrobové miesto a obnovenie nájmu
na miesto na hrob na dobu 10 rokov sumu 16,59 eur, sa nahrádza sumou
30,- eur .
U z n e s e n i e č. 175/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Obecnému úradu
urobiť verejnú diskusiu s občanmi
v súvislosti s pripravovanou stavbou
Bioplynovej stanice.
Termín: do 31. januára 2010.
U z n e s e n i e č. 176/2009:
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
Obecnej rade
zaoberať sa možnosťou zriadenia
občianskych hliadok s prepojením na
políciu.
Termín : do najbližšieho plánovaného
zasadnutia OZ
U z n e s e n i e č. 182/2009:
Obecné zastupiteľstvo
upravuje
výšku pracovného úväzku hlavného
kontrolóra na 0,6 úväzku s účinnosťou
od 1. 2. 2010.

Obecné zastupiteľstvo v Očovej na základe § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OČOVÁ Č. 12/2009
o verejnom poriadku v obci Očová.
Časť I.
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie
stanovuje práva a povinnosti
obyvateľov, návštevníkov, fyzických
a právnických osôb, vlastníkov,
správcov, nájomcov, užívateľov
pozemkov, verejných priestranstiev
a iných objektov pri zabezpečovaní
čistoty obce a verejného poriadku
na území Obce Očová.
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Článok 2
Základné pojmy
1. Verejným priestranstvom pre
účely tohto nariadenia sa rozumie
priestranstvo, ktoré je bežne voľne
prístupné, napr. chodníky, mosty,
verejná zeleň, športové areály, parky,
zastávky verejnej dopravy, cintorín,
stred obce /zadefinovaný ÚPN obce/,
trhové miesto, pamätník Mateja Bela
Funtíka a jeho okolie, školský dvor
a dvor materskej školy, ihriská, športový
futbalový areál, parkoviská, čakárne
v ambulanciách lekárov, predajné
plochy obchodných prevádzok a p.
Huèava – Váš tok informácií

Taktiež aj ostatné verejne prístupné
miesta, ktoré obec Ocova zriadila
pre občanov.
2. Verejným priestranstvom sú
i miestne komunikácie a ostatné
všeobecne prístupné a užívané ulice,
cesty, parkoviská vo vlastníctve obce
a verejné priestranstvá, ktoré slúžia
miestnej doprave.
Ve r e j n ý m p r i e s t r a n s t v o m s ú a j
prostriedky verejnej dopravy v okamihu
prepravy ľudí.
3. Verejne prístupný objekt je každé
miesto, kde má prístup viac ľudí.
Nemusí byť bez obmedzenia prístupné
komukoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek.
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Stačí, že je to miesto prístupné len
niektorým osobám určeným povahou
ich zamestnania alebo inak. Neprekáža
ani to, že miesto nie je trvale prístupné
verejnosti a je prístupné napr. len
v určitom prevádzkovom čase a p.
4. Verejnou zeleňou je súbor drevín,
bylín a neživých prvkov, ktorý sa vyvinul
na určitej ploche prirodzeným spôsobom
alebo zámerným, cieľavedomým
založením a usmerňovaním človekom a
tvorí prírodnú časť životného prostredia
obce.
Časť II.
Zabezpečenie čistoty
Článok 3
Verejné priestranstvá
1. Pre zabezpečenie primeraného
životného prostredia v záujme zdravia
a bezpečnosti občanov v obci sa
zakazuje znečisťovať a poškodzovať
verejné priestranstvo a verejnú zeleň.
2. Každý obyvateľ a zodpovedné
subjekty sú povinné podieľať sa na
ochrane a na zveľaďovaní životného
prostredia v obci a napomáhať udržiavať
poriadok v obci.
2. Zakazuje sa najmä:
a) odhadzovať odpadky mimo
nádob na to určených.
b) znečisťovať verejné priestranstvá
odpadkami z ambulantného
a stánkového predaja.
c) znečisťovať verejné priestranstvá
a verejnú zeleň znečistenou
úžitkovou vodou, splaškovými
vodami, olejmi, chemikáliami
alebo iným spôsobom.
d) akokoľvek znehodnocovať,
poškodzovať a ničiť verejnú zeleň,
verejné objekty a zariadenia.
e) umiestňovať reklamné zariadenia
a pútače bez povolenia Obce
Očová.
f) vyberať odpadky z nádob na
odpad.
g) nechávať otvorené nádoby
s odpadom.
h) odvážať, ukladať domové
odpadky, drobný stavebný odpad
a ostatný komunálny odpad na
iné miesto, než sú na tieto účely
vyhradené.
i) s k l a d o v a ť n a v e r e j n ý c h
priestranstvách stavebné
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materiály, stavebný alebo iný
odpad, palivo bez povolenia
obce.
j) ničiť, poškodzovať, znečisťovať,
zamieňať, pozmeňovať, zakrývať
alebo premiestňovať dopravné
z n a č k y, t u r i s t i c k é z n a č k y
alebo orientačné zariadenia
a orientačné tabule.
k) p o š k o d z o v a ť z a r i a d e n i a
verejného osvetlenia a miestneho
rozhlasu.
l) s k l a d o v a ť n a v e r e j n ý c h
miestach horľavé, výbušné a iné
nebezpečné látky.
m) v y v o l á v a ť n a v e r e j n ý c h
priestranstvách pohoršenie
nadávaním a vulgarizmami,
pľuvaním, vykonávaním telesnej
potreby,
n) porušovať zásady občianskeho
spolunažívania, prípadne iným
spôsobom porušovať spoločenské
pravidlá správania.
o) a k o k o ľ v e k
ohrozovať,
znehodnocovať a poškodzovať
verejne prístupný objekt,
verejno-prospešné zariadenia,
kultúrne pamiatky, domové
fasády, informačné zariadenia,
prvky drobnej architektúry
vrátane plotov.
p) vypaľovať trávnatý porast,
spaľovať trávu, lístie, ostatný
biologický odpad, spaľovať
akýkoľvek iný odpad a zakladať
oheň v zberných nádobách.
q) vyhadzovať odpad, vylievať
tekutiny alebo iným spôsobom
znečisťovať verejné
priestranstvo
r) skladať, rozoberať, opravovať
alebo umývať na verejných
priestranstvách motorové vozidlá,
stroje, mechanizmy alebo ich
časti, s výnimkou nevyhnutného
čistenia skiel, reflektorov,
brzdových a koncových svetiel
a evidenčných značiek vozidiel
čistou vodou.
3. Za znečistenie a poškodenie
verejných priestranstiev zodpovedá
pôvodca znečistenia, ktorý je povinný
spôsobenú závadu na svoje náklady
bezodkladne odstrániť a nesie právnu
zodpovednosť za následky vzniknuté
z tohto znečistenia alebo poškodenia.
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Článok 4
Čistenie a udržiavanie verejných
priestranstiev
1. Nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty,
ktoré hraničia s verejným priestranstvom
a s inou nehnuteľnosťou je povinný
vlastník prípadne užívateľ udržiavať
tak, aby sa nečistoty nedostávali na
verejné priestranstvá. Majitelia alebo
užívatelia domov a záhrad sú povinní
konáre stromov, kríkov a iných rastlín
vyčnievajúcich na cesty, chodníky
a ulice ostrihať, konáre príp. vetvy
prerastajúce cez ploty upraviť tak, aby
neprekážali chodcom a nenarúšali
cestnú premávku, zimnú údržbu
a strojné čistenie obce.
2. Majitelia alebo užívatelia domov
sú zodpovední aj za udržiavanie
prícestných rigolov tak, aby bol
zabezpečený prietok dažďových vôd.
3. Steny a priečelia verejných objektov,
domov a ďalších objektov musia byť
čisté, zbavené nevhodných nápisov,
kresieb a hesiel, udržiavané tak, aby
svojim technickým stavom a vzhľadom
neohrozovali bezpečnosť občanov.
4. Zberné nádoby nesmú byť umiestnené
na chodníku, okraji vozovky ani na
inom verejnom priestranstve, okrem
nevyhnutne potrebného času pred ich
vyprázdnením a po ich vyprázdnení.
Článok 5
Udržiavanie
čistoty
komunikácií, chodníkov a verejných
priestranstiev
1. Za čistotu a čistenie miestnych
komunikácií
a okrajov vozovky
zodpovedá vlastník (správca) miestnych
komunikácií.
2. Prepravovaný náklad musí byť
zabezpečený tak, aby neznečisťovalo
cestu a ovzdušie. V prípade, že dôjde
k znečisteniu cesty, osoba, ktorej vozidlo
znečistenie spôsobilo, je povinná na
svoj náklad vykonať bezodkladne
vyčistenie komunikácie. Ak to povinný
bezodkladne nevykoná, zabezpečí to
obec na náklady znečisťovateľa.
3. Na území obce sa zakazuje jazdiť
vozidlami, ktoré sú znečistené nad
prípustnú mieru a vozidlami, ktoré
svojim nákladom znečisťujú vozovku.
4. Chodníky v obci sú povinní čistiť
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vlastníci alebo užívatelia budov,
vlastníci (užívatelia) bytov a nebytových
priestorov v bytových domoch alebo
vlastníci (užívatelia) pozemkov
hraničiacich s chodníkom. Čistenie
ostatných chodníkov je povinná čistiť
obec.
5. Za čistotu chodníkov pre obchodnými
a prevádzkovými objektmi zodpovedajú
fyzické alebo právnické osoby,
ktoré tieto objekty pre svoju činnosť
používajú.
6. Čistenie a kosenie cintorína je
riešené v Prevádzkovom poriadku
pohrebiska.
Článok 6
Čistenie verejných priestranstiev
v zimnom období
Čistenie verejných priestranstiev
v zimnom období upravuje „Plán zimnej
údržby“ obce Očová.
Článok 7
Zabezpečenie čistoty vodných
tokov
1. Zakazuje sa do korýt vodných
tokov vhadzovať, na brehy tokov
umiestňovať alebo ukladať na miesta,
z ktorých by mohol byť splavený akýkoľvek odpad.
2. Zakazuje sa vlievať alebo
vypúšťať zdravotne hygienicky alebo
bezpečnostne závadné látky a tekutiny
a iné škodlivé látky, ktoré by mali ohroziť
akosť alebo zdravotnú nezávadnosť
vody a život vo vodnom toku.
3. Vo vodných tokoch, nádržiach
a na ich brehoch sa zakazuje robiť
údržbu alebo umývať motorové vozidlá,
motocykle, bicykle ap.
4. Zakazuje sa prehradzovať korytá
vodných tokov, bez súhlasu ich
správcu.
5. Zakazuje sa zakladať ohniská na
brehoch vodných tokov.
6. Zelené plochy prislúchajúce
k vodným tokom – ich kosenie a čistenie
zabezpečuje správca tokov.
7. Potok tečúci cez dedinu ako dedinský
potok je povinný správca toku udržiavať
pokosený a vyčistený. Za pokosenie
sa považuje udržiavanie trávnatého
povrchu na jeho brehoch a za čistenie
sa považuje vytrhanie alebo iné zničenie
porastov na brehoch a vyčistenie od
nánosu na dne potoka. Správca toku
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musí potok vyčistiť najmenej raz
ročne.
Časť III.
Užívanie verejného priestranstva
Článok 8
Iné druhy užívania verejného
priestranstva
1. Užívať verejné priestranstvo na iný
účel, než pre ktorý je určený, je možné
len na základe povolenia obce Očová
a podlieha daňovej povinnosti (zákon
o miestnych daniach).
2. Iné druhy užívania verejného
priestranstva:
a) osobitné užívanie verejného
priestranstva
b) zvláštne užívanie miestnych
komunikácií, verejného
priestranstva a zelene.
3. Osobitným užívaním verejného
priestranstva sa rozumie umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia,
zariadenia cirkusu, lunaparku a iných
atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé
parkovanie vozidla, umiestnenie
informačno-reklamného zariadenia
ap.
4. Trvalým parkovaním vozidla mimo
parkoviska sa rozumie vyhradenie
priestoru z verejného priestranstva ako
parkovisko pre určité vozidlo.
5. Zvláštnym užívaním verejného
priestranstva sa rozumejú najmä:
a) rozkopávky ciest, komunikácií
a plôch zelene,
b) u m i e s t n e n i e d o č a s n ý c h
drobných stavieb,
c) záber verejného priestranstva na
stavenisko, skládku stavebného
materiálu.
Časť IV.
Verejný poriadok
Článok 9

tomto čase nočnému kľudu a vykonávať
také účinné opatrenia, ktoré zabránia
vyrušovaniu ostatných občanov pri ich
odpočinku. Toto ustanovenie sa netýka
údržby komunikácií, odstraňovania
havarijných stavov, ktoré nie je možné
vykonať v inom čase, alebo iných
naliehavých činností, k vykonaniu
ktorých dal súhlas starosta obce.
2. Toto obmedzenie sa taktiež
nevzťahuje na posledný a prvý deň
v roku a v dobe kultúrnej, športovej,
spoločenskej, resp. inej akcie, na
konanie ktorej obec vydala povolenie
na konanie verejného kultúrneho
podujatia v zmysle VZN obce Očová
o verejných kultúrnych podujatiach
a dala súhlas s jej priebehom aj po
22.00 hod.
3. Nočný kľud nesmie byť rušený
používaním akéhokoľvek zdroja hluku
prekračujúcom najvyššie prípustné
hodnoty pre denný a nočný čas, určené
všeobecne vykonávacím predpisom
Ministerstva zdravotníctva SR –
vyhl.č.549/2007. Pri úhrade nákladov
za meranie hlučnosti sa postupuje
podľa zákona č.355/2007 Z.z. § 58
o ochrane zdravia, v úplnom znení.
4. Prípadné narušenie nočného kľudu
(okrem činnosti uvedených v odst. 1 ),
sú občania oprávnení oznámiť Polícii
SR, ktorá je povinná zjednať nápravu.
Článok 10
Opatrenia na ochranu nefajčiarov
1. Na zákaz fajčenia sa vzťahuje
osobitný predpis (zákon o ochrane
nefajčiarov).
2. Ďalej sa zakazuje fajčiť:
a) v otvorených autobusových
zastávkach vo vzdialenosti
4 metre od vymedzenej plochy
zastávky.
b) na miestach, na ktorých sa
nachádzajú športové plochy
určené pre deti a mládež.
c) na trhových miestach.
d) na cintoríne.

Nočný kľud
1. Čas nočného kľudu je na celom
území obce a v jej miestnych častiach
určený od 22.00 hod. do 06.00 hod.
Každá fyzická osoba, právnická osoba
a fyzická osoba oprávnená podnikať
je povinná prispôsobiť svoju činnosť v
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Článok 11
Požívanie alkoholu, omamných a
psychotropných látok
1. Alkoholickým nápojom je liehovina,
destilát, víno, pivo a iné nápoje, ktorý
obsahujú viac ako 0,75 objemového
percenta alkoholu.
1/2010

2. Omamné látky sú látky vyvolávajúce
návyk a psychickú a fyzickú závislosť
ľudí
charakterizovanú
zmenami
správania sa so závažnými zdravotnými
a psychosociálnymi následkami.
3.
Psychotropné látky sú látky
ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky
pôsobením na centrálny nervový
systém s menej závažnými zdravotnými
a psychosociálnymi následkami.
3. Zakazuje sa:
a/ predávať alebo podávať alkoholické
nápoje alebo inak umožňovať ich
požívanie
- osobám mladším ako 18 rokov,
- osobám zjavne ovplyvneným
alkoholom,
- v zdravotníckych zariadeniach,
- na zhromaždeniach a verejných
kultúrnych podujatiach s výnimkou
piva a vína,
- na verejných kultúrnych podujatiach
určených pre osoby mladšie ako 18
rokov.
b/ podávať alkoholické nápoje alebo
inak umožňovať ich bezprostredné
požitie vodičom,
c/ vstupovať do priestorov a vozidiel
verejnej dopravy osobám zjavne
ovplyvneným alkoholom, ak ohrozujú
alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo
plynulosť dopravnej premávky alebo
prepravy, verejný poriadok alebo
vzbudzujú verejné pohoršenie.
4. Na území obce a v jej zastavaných
častiach a na verejných priestranstvách
je zakázané požívanie aj prenášanie
alkoholických nápojov v otvorenej forme
/napr. v pohároch alebo neuzatvorených
fľašiach/. Tento zákaz sa nevzťahuje
na priestory letných oddychových
posedení v neuzavretých priestoroch
prevádzkovaných so súhlasom obce.
Výnimku z platnosti tohoto ustanovenia
môže udeliť starosta obce v súvislosti s
jednotlivo schvaľovanými podujatiami.
5. Na verejných priestranstvách obce
je prísny zákaz užívania, nosenia,
predávania a distribúcie návykových
a omamných látok. Pri zistení predaja,
užívania alebo distribúcie bude občan
oznámený polícii.
Článok 12
Používanie zábavnej pyrotechniky
1. Na území obce je na verejných
priestranstvách, v blízkosti
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obytných zón, domov, bytov, chát a
chalúp zakázané používať zábavnú
pyrotechniku okrem času od 24.00
hod. 31. decembra do 04.00 hod.
1.januára. Výnimku z platnosti
tohoto ustanovenia môže udeliť
starosta obce.
Časť V.
Čas predaja a prevádzky služieb
Článok 13
1. Obec určuje možný čas predaja
a prevádzky služieb prevádzok,
ktorý tento vykonávajú na
otvorenom priestranstve /letné
terasy, letné oddychové posedenia
v neuzavretých priestoroch,
prenosné stánky a pod./ od 06.00
hod. do 22.00 hod. V čase od 15.
júna do 15. septembra, počas
dní piatok a sobota sa tento čas
predlžuje do 24.00 hod. Tým nie
je dotknuté ustanovenie článku
9 tohto všeobecne záväzného
nariadenia. Výnimku z platnosti
tohoto ustanovenia môže udeliť
starosta obce v súvislosti s jednotlivo
schvaľovanými podujatiami.
Časť VI.
Zodpovednosť za porušenie
povinností
Článok 14
Sankcie
1. Za porušenie ustanovení tohto
nariadenia je možné udeliť sankcie
podľa § 11 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch. Za priestupky proti
verejnému poriadku podľa § 47
a 48, pokuty za priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu podľa
§ 49 a za priestupky proti majetku
podľa § 50 vyššie uvedeného zákona
je možné udeliť pokuty.
2. Porušenie ustanovení tohto
nariadenia právnickou osobou alebo
fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie sa postihuje v zmysle §
13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení pokutou až do
výšky 6.638 Eur. Na konanie o
uložení pokuty sa vzťahuje zákon
č. 138/2004 Z. z. o správnom konaní /
správny poriadok/ v znení neskorších
predpisov.
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Časť VII.
Kontrola
Článok 15
1. Kontrolu dodržiavania tohto
nariadenia vykonávajú:
a) poverení pracovníci Obce
Očová
b) p o s l a n c i O b e c n é h o
zastupiteľstva Obce Očová,
c) hlavný kontrolór Obce Očová,
d) osoby poverené Obcou Očová.
Časť VIII.
Záverečné ustanovenia
Článok 16
Prechodné a záverečné
ustanovenia.
1. Úprava verejného poriadku je
obsiahnutá aj v nasledovných VZN
Obce Očová:
a) o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobnými
stavebnými odpadmi,
b) o podmienkach držania psov,
c) trhový poriadok
d) o v e r e j n ý c h k u l t ú r n y c h
podujatiach
e) o miestnych daniach,
f) p r e v á d z k o v ý p o r i a d o k
pohrebiska.
2. Znečisťovanie verejných
priestranstiev skladovaním materiálu,
výkopovej zeminy a odpadu sa
posudzuje ako nepovolené užívanie
verejného priestranstva, ktoré
podlieha dani za užívanie verejného
priestranstva. Na konanie vo veci daní
sa vzťahujú osobitné predpisy.
3. Ustanovenia, ktoré bližšie neupravuje
toto všeobecne záväzné nariadenie
obce Očová, rieši zákon:
- č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení
neskorších predpisov,
- č .
8 4 / 1 9 9 0
Z b .
o zhromažďovacom práve
v znení neskorších predpisov,
- č. 96/1991 Zb. o verejných
kultúrnych podujatiach,
- č. 40/1964 Zb. – Občiansky
zákonník,
- č. 272/1994 Z.z. o ochrane
zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov,
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-

-

č. 377/2004 Z.z. o ochrane
nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov.

Článok 17
Účinnosť
1 . To t o v š e o b e c n e z á v ä z n é
nariadenie bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Očovej dňa.
27.augusta 2009 uznesením č.
139/2009, a nadobúda účinnosť 15-tym

dňom po vyvesení na úradnej tabuli,
t.j. 12.09.2009.
2. Nadobudnutím platnosti VZN
č.12/2009 sa ruší VZN Obce Očová
č. 46/2006.
MVDr. Juraj Kubiš
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Očovej podľa § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 a § 11ods. 4 písm.
g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 68
Ústavy Slovesnej republiky v platnom znení vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE OČOVÁ č. 15/2009 O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA
V OBCHODOCH A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB
§1
Úvodné ustanovenia
1 / To t o v š e o b e c n e z á v ä z n é
nariadenie určuje pravidlá času
predaja v obchode a času prevádzky
služieb, zábavy a hier na území
Obce Očová.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie
sa vzťahuje na všetky právnické
a fyzické osoby – podnikateľov,
ktoré prevádzkujú na území Očová
prevádzkarne obchodu a služieb. 1/
§2
Základné pojmy
1/ Podnikaním sa rozumie sústavná
činnosť vykonávaná samostatne
podnikateľom vo vlastnom mene a
na vlastnú zodpovednosť za účelom
dosiahnutia zisku.
2/ Podnikateľom je osoba
zapísaná v obchodnom registri
2/
, osoba podnikajúca na základe
živnostenského oprávnenia 3/, osoba
podnikajúca na základe iného ako
živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov. Podnikateľom
pre účely tohto VZN je najmä osoba,
ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo
predáva výrobky, alebo poskytuje
služby.
3/ Prevádzkarňou, prevádzkou
sa rozumie priestor, v ktorom
sa prevádzkuje živnosť ako
sústavná činnosť prevádzkovaná
samostatne, vo vlastnom mene, na
vlastnú zodpovednosť, za účelom
dosiahnutia zisku a za podmienok
ustanovených osobitným zákonom.
Za prevádzkareň, prevádzku sa
považuje najmä nebytový priestor,
predajné zariadenie, stavba resp.
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pozemok, na ktorý bolo dotknutým
orgánom /príslušným stavebným
úradom/ vydané právoplatné
rozhodnutie o účele užívania na
obchod a služby, príp. na predaj
konkrétne určeného sortimentu
tovaru alebo konkrétny druh služieb
podľa osobitného predpisu.
4/ Prevádzkovou dobou sa rozumie
čas, kedy je prevádzka sprístupnená
spotrebiteľom k predaju príslušnej
obchodnej komodity alebo k
poskytovaniu služieb, zábavy a
hier.
5/ Nočným pokojom je čas od 22.00
hod. do 06.00 hod. Je to časový úsek
dňa, ktorý je určený pre zabezpečenie
zdravého a nerušeného pokoja
a odpočinku obyvateľov obce v
záujme dosiahnutia slušného
občianskeho spolunažívania a
dobrých susedských vzťahov.
6/ Rušenie nočného pokoja je
šírenie nadmerného hluku a vibrácii
v nočnom čase.
7/ Deťmi a mládežou sa pre účely
tohto VZN rozumejú osoby do 18
roku veku života.
8/ Uzavretou spoločnosťou
sa pre účely tohto VZN rozumie:
neverejná akcia, ktorej návštevníci sú
individuálne určení a teda akcia nie
je verejnosti prístupná, to znamená,
že je to skupina ľudí, zdržujúcich sa
v prevádzkarni na základe pozvánok
a klubových kariet, rodinné, firemné
akcie a pod.
§3
Povinnosti prevádzkovateľa
1/ Každý predávajúci /poskytovateľ
služieb/ je povinný prevádzkareň
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zvonku viditeľne označiť svojim
obchodným menom tak, ako ho
má zapísané v Obchodnom registri
alebo v inom príslušnom registri.
2/ Na vhodnom a trvale viditeľnom
mieste prevádzkarne musí byť
uvedené :
a/ obchodné meno a sídlo
b/ meno a priezvisko osoby
zodpovednej za činnosť
prevádzkarne
c/ prevádzková doba určená pre
spotrebiteľa
d/ kategória a trieda pohostinských
prevádzkarní a ubytovacích
zariadení
e/ v prípade uzavretej spoločnosti,
vhodne umiestnený oznam
o neverejnej akcii /uzavretá
spoločnosť/
3/ Pri dočasnom uzavretí
prevádzkarne je predávajúci
povinný na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba, označiť začiatok
a koniec uzavretia a to najneskôr do
24 hodín pred dočasným uzavretím
prevádzkarne za predpokladu, že
prevádzkareň bude uzavretá dlhšie
ako jeden deň.
4/ Pri zrušení prevádzkarne je
predávajúci povinný písomne o
tejto skutočnosti informovať
najneskôr sedem dní pred zrušením
prevádzkarne obec.
5/ Povinnosť prevádzkovateľa a
usporiadateľa diskotéky /tanečnej
zábavy/. Prevádzkovateľ a
usporiadateľ diskotéky je
povinný:
a/ hudobnú produkciu ukončiť 30
minút pred uzavretím prevádzky,
b/ osobe nachádzajúcej sa na
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takomto podujatí vystaviť doklad o
jej účasti na diskotéke,
c/dodržať kapacitu zariadenia v
ktorom prevádzkuje diskotéku
(tanečnú zábavu).
7/ Vstup do prevádzky /zariadenia/
po 21.00 hod., kde sa koná diskotéka
/tanečná zábava/ a podávajú sa
tam alkoholické nápoje, je možný
osobám mladším ako 15 rokov
fyzického veku, len v sprievode
zákonného zástupcu.(rodičia, súdom
ustanovený zástupca-opatrovník).
§4
Určenie prevádzkovej doby
1/ Obec Očová pre usmerňovanie
podnikateľskej činnosti na svojom
území, pre riadne zásobovanie, pre
ochranu svojich záujmov a záujmov
obyvateľstva, určuje prevádzkovú
dobu v prevádzkach obchodu a
služieb.
2/ Pri určovaní prevádzkovej doby
obec vychádzala z maximálne
pružnej doby, aby boli uspokojené
potreby obyvateľov obce a
požiadavky podnikateľov a preto
stanovuje všeobecnú prevádzkovú
dobu v dňoch pondelok – nedeľa.
Všeobecný prevádzkový čas
a čas predaja v prevádzkach
obchodu a služieb na území obce
Očová sa stanovuje v časovom
rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00
hod. Prevádzkový čas sa ďalej
určuje:
a/ v obchodných prevádzkach a v
prevádzkach služieb s predajom
a podávaním alebo bez predaja
a podávania alkoholu v časovom
rozmedzí
- od 06.00 hod. do 22.00 hod.
v dňoch nedeľa – štvrtok,
- od 06.00 hod. do 24.00 hod.
v dňoch piatok, sobota.
b/ v prevádzkach ubytovacích
služieb – bez obmedzenia,
c/ prevádzkový čas na neverejných
akciách /podujatiach/ pre uzavretú
spoločnosť /svadba, životné
jubileum, firemné a rodinné akcie,
promócie, stužková a pod. .... / je
neobmedzený.
d/ Prevádzkový čas v prevádzkach
služieb, ktoré organizujú diskotéky
/tanečné zábavy/ sa stanovuje
max. do 04.00 hod. nasledujúceho
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kalendárneho dňa, a to v dňoch z
piatka na sobotu a zo soboty na
nedeľu.
f/ Prevádzkový čas v prevádzkach
služieb, ktoré organizujú diskotéky
(tanečné zábavy) sa určuje max.
do 22.00 hod. v tých prípadoch,
kde sa prevádzkovateľ dopustí
porušenia tohto VZN počas
platnosti a účinnosti tohto VZN.
Porušenia tohto VZN sa dopustí
prevádzkovateľ nedodržaním alebo
porušením ktoréhokoľvek z jeho
ustanovení vzťahujúcich sa na
povinnosť prevádzkovateľa,
g/ prevádzkový čas v prevádzkach
s letnými terasami je stanovený
vo VZN č.12/2009 o verejnom
poriadku.
3/ Prevádzková doba všetkých
prevádzkarní obchodu a služieb
na území obce sa zo dňa 31.12.
príslušného kalendárneho roka na
01.01. nasledujúceho kalendárneho
roka určuje ako neobmedzená.
4/ Prevádzková doba v obchodných
prevádzkach a v prevádzkach služieb
v dňoch pripadajúcich na sviatky:
Veľký piatok, 15. septembra, 1. a 2.
novembra, 24. a 25. decembra sa
určuje od 06.00 hod. do 22.00 hod.
5/ Prevádzky otvorené po 22.00 hod.
sú povinné dodržiavať nočný pokoj
a verejný poriadok.
6/ V prípade jednorazového
predĺženia prevádzkovej doby pri
iných mimoriadnych akciách ako je
uvedené v tomto VZN rozhoduje na
základe žiadosti starosta obce.
§5
Kontrola a sankcie
1/ Kontrolu dodržiavania tohto
všeobecne záväzného nariadenia sú
oprávnení vykonávať starosta obce,
starostom poverení zamestnanci
Obce Očová, komisia OZ pre
financie, správu obecného majetku
a podnikateľských aktivít, poslanci
OZ, hlavný kontrolór obce.
2/ Porušenie ustanovení tohto VZN
fyzickou osobou je priestupkom
podľa zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov. Za porušenie
tohto VZN možno v zmysle zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov uložiť
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správnym orgánom v blokovom
konaní pokutu vo výške 33 EUR.
3/ Starosta obce môže v zmysle §
13 ods. 9 písm. a/ a b/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov
uložiť právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do výšky 6.638 EUR, ak
táto poruší nariadenie obce. Pri
ukladaní pokút sa postupuje v
zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších
zmien a doplnkov.
§6
Záverečné ustanovenie
1/ Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Očová č.15/2009 o pravidlách
času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území
Obce Očová bolo vyvesené na
pripomienkovanie občanom dňa
14.10.2009.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Očová č.15/2009 o pravidlách
času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území Obce
Očová bolo schválené Uznesením č.
155/2009 zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Očovej, konaného
dňa 29.10.2009.
4/ Všetky rozhodnutia vydané Obcou
Očová ako i individuálne právne akty
pre jednotlivé prevádzky o určení
prevádzkovej doby do účinnosti
tohto VZN sa týmto nariadením
rušia.
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Očová č.15/2009 nadobúda
účinnosť dňom
16. 12. 2009
V Očovej dňa 1. 12. 2009
MVDr. Juraj Kubiš
starosta obce
Poznámka
1/ zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení, zákon
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v platnom znení
2/ § 24 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
3/ § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov
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Miestne dane a miestny poplatok
za komunálne odpady
10. decembra 2009 bolo Obecným
zastupiteľstvom obce Očová schválené
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
obce Očová č. 16/2009 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Z VZN pre vás vyberáme:
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Pri tejto miestnej dani vzniká daňovníkovi
povinnosť písomne ohlásiť vznik, zmenu
a zánik daňovej povinnosti len u tých
daňovníkov, ktorým nastali zmeny
v období roku 2009 (vznik, zmenu a zánik
daňovej povinnosti je daňovník povinný
písomne oznámiť do 30 dní správcovi
dane). Do konca januára je daňovník
následne povinný podať daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti. Obecný úrad
Očová inkasuje daň z nehnuteľnosti
v hotovosti v mesiacoch apríl a máj.
Ak daňovník nezaplatí daň v hotovosti
v tomto termíne, je mu zaslaný platobný
výmer poštou a je povinný ho zaplatiť
do 15. dní od doručenia. Výška dane
z nehnuteľnosti bolo upravená VZN tak,
že oproti minulému roku boli sadzby
zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
DAŇ ZA PSA
Daň za psa je v roku 2010 splatná do 31.
januára. Pre daňovníka platí v priebehu
roka povinnosť písomne ohlásiť vznik
a zánik daňovej povinnosti do 30 dní
správcovi dane. Výška dane za psa je pre
rok 2010 nasledovná:
Pre fyzické osoby:
a) pre daňovníka v obci, v častiach obce
a v bytových domoch, ktorý vlastní alebo
drží psa týchto plemien: pitbul, rotvajler,
brazilská fila vo výške 8,50 €
b) pre daňovníka v obci, ktorý má psa
ostatných plemien vo výške 5,00 €
c) pre daňovníka v časti Holcov Majer,
Balkán, Harajec vo výške 3,50 €
d) pre daňovníka v časti obce Obchoditá,
Kalinovce, Bugárovo, Breziny vo výške
1,70 €
e) pre daňovníka – osamele žijúceho
dôchodcu vo výške 3,00 € (okrem častí
obce uvedených v bode d.
Pre právnické osoby:
a) pre daňovníka na celom území obce
vo výške 10,00 €
Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Poplatok za komunálne odpady platí:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý
alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
8

území obce oprávnená užívať alebo užíva
byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu
alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie
je stavbou, alebo záhradu, trvalý trávny
porast, na iný účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území obce
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená
užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný
účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania
Poplatník je povinný splniť ohlasovaciu
povinnosť do jedného mesiaca odo dňa
vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa,
keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv
na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj
od skončenia príslušného kalendárneho
roka, za ktorý platil poplatok, v prípade
ak došlo k zmene ohlásených údajov –
upozorňujeme poplatníkov, že ohlasovaciu
povinnosť je potrebné si plniť v priebehu
celého kalendárneho roka v prípade napr.
narodenia dieťaťa, úmrtia, zmeny trvalého
pobytu ap.
Právnické osoby a podnikateľské
subjekty sú povinné taktiež do konca
januára písomne oznámiť správcovi dane
priemerný počet zamestnancov, počet
miest na poskytovanie reštauračných
a pohostinských služieb a priemerný počet
ubytovaných osôb za predchádzajúci
kalendárny rok.
Sadzba poplatku za kalendárny deň je:
a) 0,04 € za poplatníka uvedeného
(fyzické osoby)
b) 0,04 € za osobu v pracovno právnom
vzťahu (právnické osoby)
c) 0,09 € za za osobu v pracovno právnom
vzťahu (podnikatelia)

K poplatku podľa bodu c) sa u podnikateľov,
ktorí poskytujú reštauračné, pohostinské
a ubytovacie služby pripočíta poplatok:
ca) 0,02 € za počet miest určených
na poskytovanie reštauračných
a pohostinských služieb a kalendárny
deň
cb) 0,05 € za priemerný počet ubytovaných
osôb a kalendárny deň
Zníženie a odpustenie poplatku
1/ Obec poplatok odpustí
a) za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe dokladov:
- pracovná zmluva
- pracovné víza
- potvrdenie od zamestnávateľa
- potvrdenia o štúdiu
- doklad vecne príslušného úradu
o pobyte
preukazujúcich že v priebehu
kalendárneho roka sa dlhodobo zdržiava
alebo zdržiaval
v zahraničí.
b) za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe dokladov:
- doklad o prechodnom pobyte na území
SR
- doklad o zaplatení poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
v mieste prechodného pobytu na území
SR
2/ Obec ročný poplatok zníži
a) vo výške 50 % za osoby, ktoré študujú
na dennom štúdiu stredných a vysokých
škôl vzdialených viac ako 50 km od obce
Očová, za ktoré poplatník preukáže
doklad o štúdiu a doklad o ubytovaní
v študentskom domove.
b) vo výške 50 % za osoby, ktoré majú
trvalý alebo prechodný pobyt v častiach
obce, kde nie je zabezpečený pravidelný
zber komunálneho odpadu (pravidelný

Dôrazne upozorňujeme občanov na plnenie si ohlasovacej a oznamovacej povinnosti v stanovených termínoch, ako aj na podanie daňového
priznania k dani z nehnuteľností do 31. januára. Obec ako správca
miestnych daní musí pri daňovom konaní postupovať v zmysle zákona
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v platnom znení, to znamená, že
je povinný ukladať pokuty a vyrubovať sankčný úrok ako daňový úrad.
Tlačivá k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady (vznik, zánik daňovej a poplatkovej povinnosti, ohlásenie zmeny)
si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Očová, alebo si ich môžete
stiahnuť z internetovej stránky obce – www.ocova.sk, podstránka Tlačivá
– miestne dane. Vyplnené tlačivá môžete doručiť osobne do podateľne
obecného úradu, zaslať poštou alebo e-mailom na adresu: jankaholikova@gmail.com.
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vývoz kuka nádob)
c) vo výške 70 % za osoby, ktoré vlastnia
nehnuteľnosť na území obce slúžiacu ako
chata alebo chalupa a zároveň neplnia
poplatkovú povinnosť z dôvodu trvalého
alebo prechodného pobytu na území
obce Očová
3/ Postupovať podľa ods. 1/ a 2/
môže poplatník aj za osoby spoločnej
domácnosti, za ktoré plní povinnosti
poplatníka.

4/ Poplatník preukáže skutočnosti
odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie
poplatku do 28. februára príslušného
kalendárneho roka, na ktorý sa poplatok
vyrubuje. Ak skutočnosti vzniknú
v priebehu roka, poplatník tieto preukáže
do jedného mesiaca od ich vzniku.
5/ Ak poplatník nepreukáže skutočnosti
v termíne podľa bodu 4/, obec zníženie
alebo odpustenie poplatku uzná len od
prvého dňa nasledujúceho kalendárneho

mesiaca, v ktorom poplatník skutočnosti
preukáže.
6/ O zníženie alebo odpustenie poplatku
poplatník je povinný požiadať písomne
s doložením potrebných dokladov.
7/ Doklady preukazujúce nároky na
odpustenie alebo zníženie poplatku nie
je možné nahradiť čestným vyhlásením.
8/ Zníženie poplatku sa pre jednu osobu
nekumuluje.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE OČOVÁ ROK 2009
Počet obyvateľov celkom k 31.12.2009

2555

Z toho:dospelých občanov /od 15 rokov/
detí / do 15 rokov /

2217
338

V tom počet obyvateľov na:
Holcovom Majeri
na Obchoditej

občanov
detí

133
8

občanov
detí

45
4

Priemerný vek obyvateľov

41,29 rokov

prihlásilo sa do obce

45 občanov

narodilo sa

19 detí

zomrelo

31 občanov

odhlásilo sa

40 občanov

celkový úbytok obyvateľov

7 občanov

Osláv 75. výročia školy sa zúčastnili
aj 3 bývalí riaditelia, páni Milan
Markovič, Ján Ostrolucký a Stanislav
Randziak.

Na oslavy prišli aj bývalí učitelia
školy
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Ako ďalej so zberom
komunálneho a separovaného
odpadu v roku 2010
Od 01.01.2010 všetky aktivity v odpadovom hospodárstve prechádzajú na príspevkovú organizáciu
obce Obecné služby. V spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen a.s. stredisko Zvolen, ktorá aj
naďalej bude vykonávať vývoz všetkých druhov odpadov, sa chceme zamerať na zlepšenie kvality
poskytovaných služieb. Objem vyvezeného komunálneho odpadu v našej obci z roka na rok narastá
a tým sa zvyšujú aj poplatky za jeho vývoz a uloženie. Aby sme zastavili tento nárast a konečne prešli
k jeho znižovaniu, musíme odpad dôslednejšie separovať. Chceme taktiež zlepšiť spoluprácu s vami
, preto ak máte podnety na zlepšenie kvality služieb, kontaktujte nás na tel. čísle : 53 49 668 alebo
nám svoje návrhy a pripomienky píšte na mail : osocova@mail.t-com.sk
Od začiatku roka 2010 sa v rámci separovaného zberu tento rozširuje o zber tetrapakov a kovových
obalov, ktoré budeme zbierať do červeného plastového vreca.
Pri zvoze separovaných zložiek raz mesačne podľa plánovaných termínov sa budú vyprázdňovať :
žlté vrece s plastami, kde patria: PET fľaše od minerálok, vína ,piva, sirupov atď,
HDPE fľaše od saponátov, šampónov, aviváže atď,
PP fľaše od potravinárskych príchutí a olejov,
fólia priesvitná farebná, hladká aj zmršťovacia.
Plastové fľaše všetkých typov pred vhodením
do vreca je nevyhnutné zošliapnuť.
zelené vrece so sklom, kde patria:

vyprázdnené fľaše od vína ,alkoholua iných nápojov,
vyčistené poháre od zaváranín .
Do zeleného vreca nedávame porcelán, keramiku,
zrkadlá , žiarovky, žiarivky.

červené vrece s tetrapakmi, kde patria: prázdne obaly z mlieka, džúsov, vína
(vypláchnuté obaly kombinované s vrstvami papiera
a hliníkovej fólie ).
Kovové obaly - plechovky z piva, z alko aj nealko
nápojov . Tetrapaky a plechovky pred vhodením
do vreca zošliapnuť.
K vreciam s vyseparovaným odpadom môžete vyložiť aj kancelársky papier, noviny a časopisy, staré
zošity a knihy a poskladaný kartón.
Všetko musí byť previazané do balíka.
Pri vývoze komunálne odpadu z kuka nádob treba dbať, aby sa veko nádoby otváralo
voľne. Pri výsype nádoby sa zabráni jej deformácii.
So želaním šťastného a pokojného roku 2010 sa na spoluprácu tešia pracovníci
Obecných služieb Očová.
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Nezabudnite
na termíny vývozu odpadov!
ROK
2010

1.štvĢrok

MESIAC

KOMUNÁLNY
ODPAD

SEPAROVANÝ
ODPAD

Január

Štvrtok
Streda
Streda
Streda

07.01.
20.01.
03.02.
17.02

Utorok 26.01. 2010

Streda
Streda
Streda

03.03.
17.03.
31.03.

Apríl

Streda
Streda

14.04.
28.04.

Utorok 27.04. 2010

Máj

Streda
Streda

12.05.
26.05.

Utorok 25.05. 2010

Jún

Streda
Streda

09.06.
23.06.

Utorok 29.06. 2010

Júl

07.07
21.07.
04.08.
18.08.
31.08.

Utorok 27.07. 2010

August

Streda
Streda
Streda
Streda
Utorok

September

Utorok
Streda

14.09.
29.09.

Október

Streda
Streda

13.10.
27.10.

Utorok 26.10. 2010

November

Streda
Streda

10.11.
24.11.

Utorok 30.11. 2010

December

Streda
Streda

08.12.
22.12.

Utorok 28.12. 2010

Február
Marec

2.štvrĢrok

3.štvĢrok

4.štvrĢrok

Šťastie je život
a mať deti …
Narodili sa:
Hana Knoteková
Viktória Krieková
Ján Ďurečka
Martin Fekiač
Terézia Račková
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NEBEZPEýNÝ
ODPAD

Utorok 23.02. 2010

Utorok 23.03. 2010

Pondelok
26.04. 2010

Utorok 24.08. 2010

Utorok 28.09. 2010

Pondelok
25.10. 2010

Pre koho znela hudba smutná, zadŕhavá…
Zomreli:
Ján Fiľo, Očová SNP 419/234
Pavel Chabada, Očová Gagarinova 649/22
Pavel Jombík, Očová SNP 403/210
Ján Raček, Očová Družstevná 848/4
Mária Pivolusková, Očová Budovateľská 482/3
Anna Válková, Očová Obchoditá 900
Jozef Blaško, Očová Partizánska 190/12
Ján Mičoda, Očová MDD 85/5
Uvedené údaje sú za IV. štvrťrok 2009
Huèava – Váš tok informácií
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Január – Február – Marec 2010
JANUÁR
30.01.2010
2012 – americký akčný sci-fi thriller, MP od 12 rokov, o 18.00 hod., 2,00 €

FEBRUÁR
06.02.2010
OBLAČNO MIESTAMI FAŠÍRKY - americký animovaný film, MP, o 17.00 hod, 2,00 €
13.02.2010
ULOVIŤ MILIARDÁRA – česká komédia, MP, o 18,00 hod., 2 €
20.02.2010
LÍŠTIČKY – Slovensko-česko-írska dráma, MN do 15 rokov, o 18.00 hod., 2,00 €

MAREC
06.03.2010
TWILIGHT SÁGA – NOV – dráma, MN do 15 rokov, o 18.00 hod., 2,00 €
13.03.2010
ZOMBIELAND – americká hororová komédia, MP od 12 rokov, o 18.00 hod., 2,00 €
20.03.2010
FAME: CESTA ZA SLÁVOU – americký muzikál, MP od 12 rokov, o 18.00 hod., 2,00 €

Pozvánka na verejnú diskusiu
Pozývame všetkých obyvateľov obce Očová na
verejnú diskusiu na tému
umiestnenie a realizácia
Bioplynovej stanice Očová
dňa 27. januára 2010 /streda/ o 18.oo hod.
v kultúrnom dome.
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