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Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších
sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.
Vianoce sú obdobím,
ktoré netrpezlivo
očakávame, pretože ich čaro a výnimočnosť nás
napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a pokoja.
Napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich čaro sa
nedá ničím nahradiť.
Vianoce v každom z nás upevňujú základné ľudské
ľ
hodnoty. Prichádza zvláštny čas, keď sa stretávame
v rodinách s príbuznými a známymi, keď si sadáme
k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej
sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom
k sebe, chceme každému
aždému rozdávať len radosť.
Vianoce sú časom, keď si uvedomujeme silu
priateľstva, lásky a porozumenia. Vianočný čas má

svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa
nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou
zastaviť sa, a nazrieť do hĺbky svojej duše – tam,
kde sú ukryté naše najtajnejšie túžby a želania.
Vianoce – čas radosti, prežime ich so všetkým, čo
k nim patrí. V dušiach nech sa nám zavládne krásny
pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty,
a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu
pokoja a radosti.
Vo svojom mene, v mene obecného zastupiteľstva
a pracovníkov obecného úradu chcem
poďakovať spoluobčanom za spoluprácu a ochotu
pri zabezpečovaní obecných podujatí.
Prajeme Vám požehnané Vianočné sviatky, veľa
zdravia, šťastia,
ťastia, spokojnosti a rodinnej pohody.
Mgr. Stanislav Chaban, starosta obce

Z OBECNEJ MATRIKY
Jubilanti v mesiaci november
Jozef Bartko
Júlia Rakytová
Ján Rakyta
Eugenie Debnárová
Anna Stachová
Vladimír Lamper
Ľubomír Gregor
Katarína Stachová
Pavol Chaban

90 r.
87 r.
81 r.
76 r.
76 r.
73 r.
72 r.
72 r.
71 r.

Milan Slobodník
Mária Homolová
Anna Chabanová
Miroslav Ivanič
Ondrej Ivanič
Marta Ivaničová
Ladislav Číž
Marta Bitnerová
Branislav Brezňan

Jubilantom prajeme
všetko najlepšie a pevné zdravie!
zdravi

Opustil nás
Dňa 18.11. 2015 nás navždy opustil Juraj Kmeť, Priechod
chod č. 228.
228
Nech odpočíva v pokoji!

69 r.
68 r.
68 r.
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64 r.
60 r.
60 r.
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OBECNÉ OZNAMY
INFORMÁCIE Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 10.12.2015 sa uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Priechod.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1). VZN obce Priechod č. 3/2015 Trhový poriadok
2) VZN obce Priechod č. 4/2015 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
3) VZN obce Priechod č. 5/2015 o umiestňovaní
volebných plagátov

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE
V súčasnosti obec spracováva podklady pre vypracovanie
nového
Plánu
hospodárskeho
a sociálneho rozvoja (PHSR) našej obce.
PHSR obce má charakter strategického, resp.
strednodobého rozvojového dokumentu. Má byť
nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov.
Ide o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok. Aby bol
PHSR skutočne živým dokumentom, musí byť permanentne aktualizovaný. PHSR obce poskytuje
komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho
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4) VZN obce Priechod č. 6/2015, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu zóny Priechod
podľa zmien a doplnkov č. 4
5) VZN obce Priechod č. 7/2015 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zaradenia na rok
2016
6) VZN obce Priechod č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
7) Rozpočet obce Priechod na obdobie 2016-2018
Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet obce je
zverejnený na úradných výveskách obce a na webovej stránke obce: www.priechod.sk.

a sociálneho rozvoja obce a stanovuje strategické
ciele a rozvojové priority.
Dokument PHSR obce je základným dokumentom,
ktorým sa samospráva obce pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Zároveň sa musí brať ohľad na zachovanie všetkých dôležitých noriem, ktoré vychádzajú z polohy obce vo svojom
území. Poslaním PHSR je zabezpečiť kontinuitu
rozvoja obce. V neposlednom rade tento dokument
slúži ako príloha k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
V súvislosti s uvedenými skutočnosťami prosíme
občanov o vyplnenie dotazníka , ktorý je zverejnený
na webovej stránke: www.priechod.sk. Vyplnený
dotazník odošlite na adresu: starosta@priechod.sk
najneskôr do 30.12.2015.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Obec Priechod ustanovila vo Všeobecne záväznom
nariadení č. 3/2014 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2015:
I. § 21 Podmienky na
odpustenie poplatku za KO:

zníženie

alebo

1) Správca dane poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady podľa § 82 ods. 2 zákona
o miestnych daniach a poplatku zníži alebo odpustí
poplatok alebo jeho pomernú časť za obdobie, za
ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok
ustanovených v § 21 na zníženie poplatku alebo
odpustenie poplatku a predloží podklady

ustanovené v § 22 tohto nariadenia, že viac ako 90
dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce z dôvodu:
- výkonu práce alebo štúdia v zahraničí, alebo
z iného pobytu v zahraničí,
- výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej
republiky – mimo trvalého pobytu,
- prechodného pobytu v inej obci,
- pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom
zariadení,
- výkonu trestu odňatia slobody
II. § 22 Podklady preukazujúce vrátenie,
zníženie alebo odpustenie poplatku
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- potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad,
ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo
trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné
vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v
zahraničí,
- potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad,
ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný
echodný alebo
trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky –
mimo trvalého bydliska,
- potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v
ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti alebo
potvrdenie o prechodnom pobyte,
- potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom
zariadení,

AKTIVITY ZŠ A MŠ
ČO SME ROBILI …
Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže v rámci projektu Recyklohry a vytvorili environmentálny kak
lendár, za ktorý získali 200 bodov. Opäť budeme
môcť body vymeniť za školské potreby.
Deti sa najviac tešili na príchod sv. Mikuláša. PriPr
pravovali program, skúšali, nacvičovali, aby poďapoď
koval isv. Mikulášovi za darčeky. Pred našou kak
plnkou sa stretli nielen deti, ale aj ich rodičia. PrivíPriv
tali sme Mikuláša v sprievode anjela a čertíka, deti
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- potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody.
Občania, ktorí si chcú uplatniť úľavu z poplatku za
komunálny odpad za r. 2015 po splnení podmienok
uvedených v § 21 VZN obce Priechod č. 3/2014 po
ukončení zdaňovacieho obdobia
obdo
doručia na obecný
úrad žiadosť spolu s hodnoverným dokladom
uvedeným v § 22 tohto nariadenia. V žiadosti
uveďte počet dní v kalendárnom roku, počas
ktorých sa v obci zdržiavate (víkendy,
(
dovolenka,
sviatky).
Žiadosti s dokladmi
je potrebné doručiť na
n
obecný úrad najneskôr do 31.01.2016.

predniesli svoje želania, sľuby, aby si darček zaslúzasl
žili. Príjemne sv. Mikuláša prekvapil Adamko, ktorý
mu zahral na heligonke.
Ďakujeme rodičom Janke Pančíkovej, Monike ChaCh
banovej, Evke Strečkovej, Zuzke Chabanovej za prípr
pravu predvianočného punču a koláčikov. Ich pop
moc si veľmi vážime, robili to pre naše
naš deti.
Čas Vianoc, príchod posledného dňa v roku nás
akosi nenápadne vedie k tomu, aby sme si navzájom
poďakovali, popriali zo srdca len to najlepšie. Aj my,
kolektív Základnej školy s materskou školou prajepraj
me všetkým pokojné a požehnané Vianoce, nech
každý
aždý z nás pocíti tiché klopkanie Ježiškovho srdca.
ZŠ s MŠ

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Divadelný
ochotnícky
súbor
v spolupráci
s obecným úradom v Priechode tohto roku pripravil
divadelnú hru Bacúchovie dvor od autora Martina
Kukučína.

Pripravujeme tri vystúpenie:
Prvé predstavenie bude na Štefana
v sobotu 26.12.2015 o 18:00 hod.
Ďalšie:
V sobotu 2.1.2016 o 18:00 hod.
V stredu 6.1.2016 o 18:00 hod.

Dej divadelnej hry sa odohráva na dedine
a zachytáva obdobie vysťahovalectva, keď sa húfne
zo Slovenska ľudia sťahovali do Ameriky za lepším
živobytím a hlavne zárobkom. V tejto hre autor
uplatňuje hovorovú reč našich predkov, ktorej aua
tentickosť sme zachovali v jej naštudovaní.

Na prvom predstavení bude otvorený
bufet a po vystúpení budeme pokračovať
diskotékou, kde vstup bude voľný.
voľný
Všetkých vás srdečne pozývame
a tešíme sa na vás.
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PRIECHODSKÝ PLES
Ďalšiu akciu, ktorú pripravujeme je ples so živou
hudbou, plánovaný na 30.1.2016 v sále kultúrneho
domu. Vstupné na pár je 55 €. V cene vstupenky
bude večera, jeden liter minerálky, polnočná
kapustnica, zákusok, káva.
Realizácia plesu je náročná na prípravu
a v nemalej miere záleží od počtu prihlásených

hostí. Rozhodli sme sa, že máte možnosť prihlásiť
sa do 10.1.2016 na telefónnych číslach 0908 603
080 - Linda Mesíková, 0908 556 884 - Barbora
Vrbická, 0918 416 874 – Monika Strečková. Po
uzávierke Vám doručíme pozvánku.

Obsadenie divadelnej hry:
Martin Povolný, majetný gazda

Marek Slobodník

Katrena, jeho žena

Mária Chabanová

Uľka, ich dcéra

Monika Sabová

Jurko Bacúch

Karol Rakyta

Dora Smoliariková, vdova

Linda Mesíková

Marienka Smoliariková, jej chovanica Dominika Strečková
Adam Stupka, paholok u Povoľného

Ján Strečok

Michal Jurák

Dominik Sabov

Mariena Juračka, vdova, jeho matka

Monika Strečková

Ondrej Straka, krčmár v rokoch

Martin Chaban

Poštár

Milan Slobodník

Mládenci

Michal Chaban,
Martin Birka,
Peter Birka

Dievčatá

Ľubka Bukovčanová,
Nikoleta Barlová,
Vanesa Botková

Harmonikár

Marek Mesík

Šepkári:

Barbora Vrbická,
Kristína Stachová

Réžia:

Ing. Marta Slobodníková

Vstupné:
dospelí občania: 3,- €
Mládež a deti od 6 do 18 rokov, dôchodcovia: 1,50 €

