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Vážení spoluobčania,

Je veľa dní v roku, keď sa človek potrebuje
stretnúť s priateľom, ktorý ho pochopí, vypočuje
a láskou a dobrom ho pohladí. Sú dni, keď
plamienok sviečky ohreje skrehnuté ruky. Sú dni,
keď blízky jeden druhému sedíme za stolom
a akosi intenzívnejšie cítime vôňu
jedličky či borovice, vôňu našich
tradičných vianočných jedál. To sú
práve tie chvíle, keď každý potrebuje
vedieť, že nie je sám, žiada sa mu
rodinné teplo, aby ohrial svoju dušu.
Je to čas Vianoc, je to zázrak, ktorý
vyčarí obyčajný, no dnes taký vzácny
úsmev na perách.
Vážení spoluobčania, prichádzajú
Vianoce pomaly, ticho, nenápadne.
Pohľadom preletia krajinu. Zafarbia
ju tak, ako to žiadny maliar nedokáže.
Aj keď je to len na bielo. To je dar pre
prírodu – vianočná krása, ktorá
pripomína nevinnosť, čistotu a pokoj. Každý, kto
chce, dokáže v tejto nádhere počuť tichulinké

OBECNÉ OZNAMY
POVINNOSTI DAŇOVNÍKA

Daňovník, ktorý sa v termíne od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2019 stal vlastníkom nehnuteľnosti,
t.j. nadobudol rodinný dom, pozemok, byt alebo
nebytový priestor z dôvodu kúpy, darovania,
dedenia alebo rozhodnutím štátneho orgánu je
povinný do 31. 01. 2020 na obecnom úrade
podať daňové
priznanie
k
dani z
nehnuteľnosti. Sadzby dane z nehnuteľnosti
sa v roku 2020 oproti minulému roku nemenia.
Upozorňujeme aj na povinnosť občanov podať
daňové priznanie k dani za psa /tento oznam
sa týka majiteľov psov, ktorí vlastnia psa, ale
nemajú psa prihláseného v evidencii psov na
obecnom úrade/.
Sadzba dane za psa na rok 2020 je vo výške 8,30
€ za jedného psa, ako v minulom roku.
V lehote od 01. 01. do 31. 01. 2020 si môžu
daňovníci uplatniť nárok na zníženie poplatku za
komunálny odpad za rok 2019 v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 (je

klopkanie Ježiškovho srdiečka v Betleheme.
Zázrak pre deti, zázrak pre dospelých. Nechajme
predvianočnú nákupnú horúčku, vymeňme ju za
teplo a pokoj domova. Vráťme sa v spomienkach
aj k tým, ktorí s nami už nezasadnú za
štedrovečerný stôl.
Nech je čas Vianoc časom ľudských
zvítaní – nežných, úprimných.
Želám Vám všetkým šťastné
a požehnané Vianoce, nech Tichá noc
zmierni Vaše trápenia a pozve
k sviatočnému stolu radosť, pokoj,
dobro a úctu k sebe navzájom.
Zvlášť chcem pozdraviť našich
chorých spoluobčanov a popriať im
skoré uzdravenie a veľa psychických
a fyzických síl.
Nech nastávajúci rok 2020 je nás
všetkých rokom zdravia, šťastia
a požehnania!
Mgr. Stanislav Chaban, starosta obce
a zamestnanci obecného úradu
k dispozícii na webovej stránke obce – v záložke
Samospráva – VZN)
Úľava sa žiada z dôvodu:
 štúdia mimo miesta trvalého pobytu, štúdia
v zahraničí (k žiadosti sa prikladá potvrdenie
o návšteve školy za rok 2019)
 pracovného pomeru mimo miesta trvalého
pobytu alebo v zahraničí (k žiadosti sa
prikladá potvrdenie zamestnávateľa, že
dotyčný občan bol v roku 2019 zamestnaný
v organizácii, k potvrdeniu zo zahraničia
musí byť priložený aj preklad v slovenskom
jazyku.
Žiadosť o zníženie poplatku za odpad bude
k dispozícii
na
webovej
stránke
obce:
www.priechod.sk alebo v listinnej podobe priamo
na obecnom úrade.
Žiadosť podáva daňovník, na ktorého bolo
v roku 2019 vyrúbené rozhodnutie, nie osoba,
ktorej sa úľava týka (pokiaľ sama nie je
daňovníkom).
Sadzba poplatku za komunálny odpad na rok
2020 je určená vo výške 0,058 €/ osoba/ deň, t.j.
ročný poplatok za osobu vo výške 21,23 €.
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Navýšenie je spôsobené vplyvom legislatívnych
zmien v odpadovom hospodárstve, konkrétne sa
jedná o 100 % navýšenie poplatku za uloženie
Zverejňovanie oznámení o pohrebe
v miestnom rozhlase

Obecný úrad na základe požiadavky blízkej
rodiny zomrelého občana, ktorý mal trvalý pobyt
v obci Priechod, môže zverejniť oznam o úmrtí
a konaní pohrebu v miestnom rozhlase. Text
oznámenia, prípadne pohrebné parte je potrebné
doručiť blízkou osobou na obecný úrad. Pred
zverejnením oznamu musí blízka osoba vyplniť

AKTIVITY ZŠ A MŠ
ČO SME ROBILI V NOVEMBRI A V DECEMBRI:
- oslavou sme si pripomenuli historickú udalosť
Deň materských škôl - založenia prvej
opatrovne pre deti predškolského veku
v Banskej Bystrici,
- prváci navštívili s deťmi z
MŠ hvezdáreň a mini ZOO
v Žiari nad Hronom,
- na lesnej pedagogike sme
sa rozprávali o lese a
lesných zvieratách s lesnou
inžinierkou,
- pozreli sme si vystúpenie
sokoliarov majstra Vagana
zo Starej Ľubovne,
- s pánom
včelárom
zo
Slovenskej Ľupče sme mali
tradičné medové raňajky,
- divadelníci Z domčeka zahrali deťom divadlo
s tradičnými bábkami „Ako sa Gašparko stal
takmer kráľom“,
- našich starších občanov a občanov z obce
Baláže sme potešili vianočnými pozdravmi,
- v rámci projektu „Vianočná pošta“ sme poslali
vianočné pozdravy seniorom do Centra
sociálnych služieb do Skalky nad Váhom a do
Milí naši priatelia,
ku koncu roka väčšina z nás bilancuje a hodnotí
uplynulý rok. Skúsme teda aj my ...
V roku 2019 sme pre vás zorganizovali tieto akcie:
 KLZISKO A KARNEVAL NA ĽADE
Klzisko sa stalo pre mnohých neoddeliteľnou súčasťou športového vyžitia počas zimy. Krásnou
bodkou za týmto obdobím bol karneval na ľade,
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odpadu na skládke a prepočtom nákladov na
zneškodnenie odpadov v roku 2019.
súhlas so spracúvaním osobných údajov o mŕtvej
osobe.
Zverejňovanie oznámenia o narodení dieťaťa
v obecnom bulletíne
V prípade, že rodičia narodeného dieťaťa majú
záujem o zverejnenie oznámenia o narodení
v obecnom bulletíne, pri prihlásení dieťaťa do
evidencie obyvateľov na obecnom úrade musia
vyplniť súhlas so zverejnením a so spracovaním
osobných údajov o dieťati.
Domova dôchodcov Milosrdného samaritána
v Močenku,
- zapojili sme sa do projektu „Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok“ – obdarovali
sme klientov zariadenia Betoniky Priechod,
- piekli sme vianočné perníky a oblátky,
- tvorili sme vianočné ozdoby na vianočné trhy,
- zbierali sme staré prikrývky do útulku zvierat,
- deti s rodičmi mali v MŠ tvorivé
dielničky,
- získali sme bronzový diplom
v súťaži „Hovorme o jedle“.
POĎAKOVANIE
Sv. Mikuláš už odovzdal deťom
svoju štedrosť a ony sa už tešia na
príchod Ježiška. V mene Základnej
školy s materskou školou ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli k tomu, aby naše deti boli
šťastné práve v deň, keď prišiel Mikuláš. Ďakujeme za balíčky a za pomoc.
Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske,
šťastí, harmónii prežite ich spoločne.
Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa
Vám darí, zdravie nech slúži k spokojnosti a dom,
aby ste mali plný hostí.
Spokojné vianočné sviatky Vám želá kolektív ZŠ
s MŠ.
ktorý nám nahradil tradičný karneval v kultúrnom dome. Akcia sa mimoriadne vydarila a tešili
sme sa originálnym maskám a veľkému záujmu
občanov.
 PRIECHODSKÁ BURZA
Akcia prebehla na jar aj na jeseň. Mnohí z vás našli na burze to, čo potrebovali a ešte k tomu za
rozumnú cenu.
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 CVIČENIE S DEŤMI NA IHRISKU
Počas letných prázdnin sme s menšími i väčšími deťmi pravidelne cvičili na ihrisku dvakrát do
týždňa.
 BRIGÁDA V ŠKOLSKEJ ZÁHRADE
V školskej záhrade sme za veľkej pomoci rodičov zhotovili pre naše deti vláčik, váhy, labyrint
z trubiek, tabule na kreslenie (ryba, tulipán)
a pirátsku loď.
 CYKLOPRETEKY
V septembri sme usporiadali cyklopreteky pre
deti aj pre rodičov. Užili sme si športové súťaženie aj kopec zábavy.
 DETSKÁ HERNIČKA
Na fare sme vytvorili priestor pre deti a ich rodičov a vyplnili ho hračkami. Funguje počas zimných mesiacov vždy v pondelok a stredu od
15.30 do 18.30. Srdečne pozývame aj vás ostatných.
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 VIANOČNÉ FOTENIE RODÍN
Rozhodli sme sa ponúknuť vám možnosť využiť
služby fotografa a získať vianočné zábery pre vaše rodiny. Tí, ktorí fotenie absolvovali, určite neľutujú!
 PRIECHODSKÉ VIANOCE RUČNE ROBENÉ
Rok sme zavŕšili krásnou akciou, kde sme chceli
vyzdvihnúť domácu tvorbu. Predávajúci sa prezentovali nádhernými vianočnými výtvormi. Ďakujeme ešte raz všetkým predávajúcim aj vám za
hojnú účasť na tomto podujatí.
Tak takýto bol rok 2019 z pohľadu Kultúrnošportovo-školskej komisie. Ďakujem tým, ktorí sa
zapojili a pomáhali pri prípravách. Som rada, že tu
máme ľudí, ktorí sú ochotní venovať čas a sily
a aktívne sa podieľať na živote v našej obci. Dúfam,
že sme vám tento rok spríjemnili a tešíme sa na ten
ďalší prežitý spolu s vami.
Kultúrno-športovo-školská komisia
Mgr. Barbora Homolová

 LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
V našej obci sme uskutočnili 1. ročník lampiónového sprievodu k sviatku sv. Martina. Ďakujeme
za hojnú účasť.
POZVÁNKA DO ZBORU

Milé mamičky na materskej, aj staršie mamičky, milí oteckovia, mládenci, dievčatá, študenti, aj staršie ženy
a chlapi, ktorí viete spievať a radi spievate, pozývame Vás rozšíriť rady kostolného zboru. Hláste sa po sv. omšiach na chóre, ste vítaní aj teraz cez Vianoce. Veď kto spieva, dvakrát sa modlí.
Požehnané vianočné sviatky všetkým prajú členovia kostolného zboru.
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Ochotnícke divadlo Priechod vás pozýva na divadelné predstavenie počas vianočných sviatkov. Tento rok sme si nacvičili dielo od Jána Palárika: Drotár. Ide o veselohru hranú v troch dejstvách. Konflikt veselohry je postavený na zámenách osôb
a charakterov. Hlavnou myšlienkou je oslavovanie
predstaviteľa slovenského ľudu v odnárodnenom
svete meštianstva.

Prvé predstavenie bude na Štefana vo štvrtok
26. 12. 2019 o 18:00 hod.
Ďalšie predstavenia:
nedeľa 29. 12. 2019 o 18:00 hod.
nedeľa 5. 1. 2020 o 18:00 hod.
Všetky predstavenia sa budú konať v kultúrnom
dome v Priechode.
Vstupné: dospelí 3,- €, študenti, dôchodcovia 1,50 €
Na všetkých predstaveniach bude otvorený bufet.
Všetkých vás srdečne pozývame a tešíme sa na vás.

Obsadenie divadelnej hry:
ROZUMNÝ, majiteľ fabrík v Pešti, Pavol Hadač // ERNEST, jeho syn, Karol Rakyta //
ĽUDMILA, jeho dcéra, Monika Sabová // MARÍNA, jeho neter, Mária Chabanová //
ZALEVSKI, poľský ubehlík, Milan Slobodník // DROTÁR, Dominik Sabov // DOBOŠI, bývalý
študiosus, Marcel Slobodník // ŽID MAUŠL, Marek Mesík // KOMISÁR, Marek Slobodník
// JOHAN, sluha v dome Rozumného, Adrián Vrbický // KUCHÁRKA, Linda Mesíková //
SLÚŽKY, Simona Pančíková, Barbora Bobáková
Šepkárky: Monika Strečková, Patrícia Chabanová
Réžia: Ing. Marta Slobodníková
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11. OBECNÝ PLES
Predaj vstupeniek u Janky Pančíkovej (mob. 0918 619 520) do 30.12.2019. Zarezervované vstupenky, ktoré nebudú zaplatené do 30. 12. 2019, budú predané ďalším záujemcom.

