Číslo 1/2012

Ročník XIII.

Bezplatné

Obecné noviny občanov a rodákov obce Sihelné

Priniesol za nás najväčšiu obetu
Nedávno sa ma na hodine
náboženstva žiaci
štvrtého ročníka pýtali,
či som videl film Umučenie
Krista. Evidentne mali
na mysli film od režiséra
Mela Gibsona, ktorý sa pre
kresťanov stal „filmovým
bestsellerom“.
Jedna žiačka poznamenala:
„Ale to je strašný film,
skutočne tak Ježiša mučili?“
Skúmaním histórie
a vtedajších praktík musíme
skonštatovať, že to vyzeralo
presne tak, alebo aj horšie...
Tento film má svoju hodnotu

práve v tom, že celkom reálne
zobrazuje Ježišovo utrpenie.
Po zhliadnutí filmu sa človek
pýta, či skutočne musel Ježiš toľko trpieť, aby zadosťučinil za naše hriechy? Nešlo to urobiť bezbolestne? Veď Boh mohol len myšlienkou vykúpiť celý svet, nemusel
hneď obetovať svojho Syna. To sú
možno naše ľudské úvahy, avšak
Božia logika darovala to najcennejšie. Tým Boh zdôraznil, ako si
nesmierne váži každého z nás!
Veľkonočné udalosti nemajú pre nás znamenať len opráše-

nie historických faktov z Golgoty. Sú pre nás časom nekonečnej vďačnosti Bohu za našu spásu a súčasne sa môžeme mnohému priučiť. Sviatky nám pripomínajú, že v živote nič nie je zbytočné. Ani to príjemné, ani bolestné. Aj utrpenie a bolesť môže
pri pohľade za horizont pre nás
veľa znamenať. Všetko má pre
život človeka veľký zmysel, keď
sa na to dokážeme pozerať zo
správneho zorného uhla. Každá ľudská bieda pomáha človeku k osobnému rastu a čo je veľmi dôležité, žiadna slza sa nikde nestratí. Viktor Emil Frankl

vo svojej knihe „Hľadanie zmyslu života“ píše: „Boh uchováva všetky naše slzy. Možno preto žiadne z vašich trápení nebolo zbytočné.“
Ani naše trápenie, ani Ježišova obeta nebola zbytočná. Aj keď
tá Ježišova zo spomínaného filmu vyzerá drasticky. Keď teda budeme aj tohto roku adorovať pred
Božím hrobom, vyslovme Bohu nekonečnú vďačnosť, že za nás
priniesol tú najväčšiu obetu, akú
mohol dať.
Ľuboš Šípoš, správca farnosti
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Uznesenia zo z asadnutia
obecného zastupiteľstva
Uznesenia
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Sihelné,
ktoré sa uskutočnilo
dňa 23. 3. 2012 o 1630 hodine
v zasadačke OcÚ Sihelné
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie:
1. Správu o hospodárení Obce Sihelné za rok 2011
2. Správu o hospodárení príspevkovej organizácie obce Sihelné
za rok 2011
3. Stanovisko kontrolóra Obce Sihelné k záverečnému účtu
za rok 2011
4. Záznam kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie IV.
štvrťroka 2011
5. Správa a vyhodnotenie plánu
kontrolnej činnosti za obdobie 30.
júna do 31. decembra 2011
6. Stanovisko kontrolóra Obce Sihelné k úprave programového rozpočtu na rok 2012
D. Ukladá
1. Mgr. Vlaste Kutlákovej vysvetliť, čo je zahrnuté v správe o hospodárení Obce Sihelné v položke oprava špeciálnych zariadení,
stroje a prístroje
2. Vyhlásiť v obecnom rozhlase neplatičom dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že po nedoplatení dlžnej sumy do konca apríla 2012 budú neplatiči zverejnení na webovej stránke obce a nedoplatky budú vymáhané v exekučnom konaní
3. Stavebnej komisii 14. apríla

spraviť obhliadku obecných bytov
a zistiť, v akom stave sa byty nachádzajú
4. Opraviť cestu pri ihrisku
za CZŠ a na moste pri tabuli Oravský dvor
5. Obecnému úradu nepredlžiť
zmluvu o nájme bytov tým nájomcom, ktorí neplatia nájom v stano-

držania psov
5. Schvaľuje žiadosť manželov
Habinovým, bytom Sihelné 485/1
o predĺženie nájomnej zmluvy
na dva roky
6. Schvaľuje žiadosť manželov  Somsedikovým, bytom Sihelné 485/5 o predlženie nájomnej
zmluvy na dva roky

Veľké množstvo snehu si vyžadovalo pohotové odhŕňanie
venom termíne a majú nedoplatky na nájme. Platnosť od 1. 5. 2012
E. Schvaľuje:
1. Schvaľuje záverečný účet obce
Sihelné za rok 2011
2. Úpravu rozpočtu Obce Sihelné
na rok 2012
3. Nákup nového pracovného
stroja JCB 4 CX ECO
4. VZN 1/2012 o podmienkach

7. Žiadosť pani Márie Brišákovej, bytom Sihelné 308 o prenájom jednoizbového bytu v bytovej
jednotke 485, podľa VZN o bytoch
na dva roky
8. Žiadosť firmy Mazurák s. r. o.
so sídlom Sihelné 46, zastúpená
jej konateľom Mazurákom Františkom o odkúpenie obecného pozemku zapísaného na LV č. 852 k.
ú. Sihelné, parcela registra C - KN

č. 957/11 ostatné plochy vo výmere 148m2 v cene 1,85€/ m2.
9. Žiadosť pána Vladislava Kornhausera, bytom Sihelné 374 o odkúpenie obecného pozemku zapísaného na LV č. 852 parc. C – KN
č. 51/8 zastavaná plocha o výmere
101 m2 v cene 1,85€/ m2
10. Žiadosť pani Anny Bieľakovej, bytom Sihelné č.25 o odkúpenie obecného pozemku zapísané
na LV č. 852 ktorá zodpovedá novovytvorenej C- KN parc. č. 930/7
vo výmere 75 m2,
C – KN parc. č. 924/3 o výmere
26 m2 , C- KN parc. č. 932/1 vo výmere 264 m2 v cene 1,85€/ m2
11. Pána Petra Staša za člena
školskej rady v materskej škôlke
12. Schvaľuje vypracovanie dokumentácie a podkladov Ing. Petrovi Pitákovi na vytvorenie fotovoltaickej elektrárne na streche
budovy Cirkevnej základnej školy
a telocvične
F. Neschvaľuje:
1. Žiadosť pani Márie Brišákovej,
bytom Sihelné č. 308 o prenájom
štvorizbového bytu v bytovej jednotke 215 z dôvodu možnej rekonštrukcie
2. Žiadosť manželov Kubínovcov
na poskytnutie finančného príspevku spôsobeného snehovou
kalamitou z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
3. Žiadosť pani Evy Prokopenskej, bytom Severná 155/4 Námestovo o prenájom jednoizbového bytu v bytovej jednotke 485
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

správa o hospodárení príspevkovej organizácie
„obec sihelné – drobná prevádzka za rok 2011
Príspevková organizácia Obec
Sihelné – drobná prevádzka je
zriadená Obcou Sihelné jej hlavnou úlohou je:
• údržba bytového fondu
• prevádzkovanie verejného
osvetlenia a miestneho rozhlasu
• zimná údržba miestnych komunikácií
• správa a údržba kultúrnych
zariadení
• poskytovanie neziskových
verejnoprospešných prác a spravovanie majetku Obce Sihelné.
So súhlasom zriaďovateľa
a po schválení OZ Sihelné vykoná-

va aj podnikateľskú činnosť,  hlavne poskytuje služby pracovných
strojov.

• regulovali sa vodné toky
• odstraňovali sa prekážky obmedzujúce prietok vody
• vysekávanie kríkov a konáČo sa týka náplne v hlavnej rov
činnosti, sú to verejnoprospešné
• korytá potokov navážali lopráce v obci a tiež  údržba a správa   movými kameňmi a inými vhodobecného majetku. V roku 2011 sa nými materiálmi
v obci realizovali rozsiahlejšie in• pokladali sa zábrany na obvestičné akcie.
medzenie prietoku vody
• pracovný stroj JCB kopal zaCez projekt „Revitalizácia kraji- sakávací rigol v časti Hrádok
ny a protipovodňové opatrenia“
• pokladali sa žľaby na starej
sa robili práce, ako:
ceste
• prečisťovanie priepustov
• odstraňovanie naplavenín
Okrem toho sa pracovalo na:
• čistili sa odtokové kanály
• zimnej údržbe MK,

• likvidácii nelegálnych skládok v obci,
• čistenie priestranstva okolo
cintorína, ihriska, obecných budov ako KD, kostol, škola, údržba
a oprava verejného  osvetlenia.
Ďalšou investičnou akciou
v obci bola výstavba ihriska, pri
ktorom sa robili terénne úpravy, kde sa využívali pracovne
stroje a ostatné mechanizmy.
V oblasti podnikania v roku
2011 príspevková organizácia neposkytovala služby pre iné podnikateľské subjekty.

Samospráva

Sihelník 1

3. strana /4. 4. 2012

VšeobecnE záväzné nariadenie obce
Sihelné 1/1012 o podmienkach držania psov
na území obce Sihelné

Obecné zastupiteľstvo v Sihelnom
(ďalej len OZ) v zmysle § 6 ods.
1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len nariadenie alebo VZN) o podmienkach držania psov na území obce Sihelné.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto VZN je podrobnejšie upraviť podmienky držania psov
v katastrálnom území obce Sihelné.
2. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní psov na území
obce Sihelné (ďalej len „obec“), evi-

denciu psov, určuje zásady vodenia
psov, odchytu psov, postup pri znečisťovaní verejných priestranstiev,
vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia
a riešenie priestupkov.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných
podľa osobitných predpisov.
4. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona
a osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Služobným psom je pes používaný podľa osobitných zákonov, napr. v policajnom zbore, zbore väzenskej a justičnej stráže, vojenskej polícii, železničnej polícii, obecnej polícii, poľnej stráži, rybárskej stráži,
colnej službe…

Rozpis zrealizovaných výnosov
a nákladov v podnikateľskej činnosti
Výnosy: ................................ 0 €
Náklady: ............................ 63 €
.......................................... - 63 €

Výnosy a náklady v hlavnej
činnosti:
Výnosy: ........................ 73 551 €
Náklady: ...................... 73 410 €
...................................... + 141 €

Hospodársky výsledok v roku 2011 hlavnej a vedľajšej činnosti
= + 78 €
Plnenie rozpočtu r. 2011
Príjmy .......................................................Rozpočet.... Skutočnosť
Prenájom prac. strojov .................................. 9 100 € .......... 6644 €
Poskytovanie služieb/popl............................. 2 000 € .......... 2207 €
Prevádzkové dotácie od zriaďovateľa ............ 30000 € ........ 62370 €
Úrok ........................................................................ 0 ................ 4 €
Príjmy celkom: ............................................ 41100 € ........ 71225 €
Výdavky .................................................... Rozpočet .. Skutočnosť
Mzdové náklady ............................................. 23 500 ........... 27 713
Odvody do poisťovní . ....................................... 9 089 ........... 11 122
Materiál /všeob. .................................................. 300 ............... 551
PHM/– zdroj energie ......................................... 5 511 ........... 12 826
Oprava strojov, údržba ........................................ 300 ............. 1 941
Údržba softwéru ..................................................... 0 ................. 90
Stravné zamest................................................. 1 000 ............. 1 849
pridel do SF ......................................................... 100 ................... 0
Poplatky, odvody ................................................... 200 ............. 220
Poštovné ................................................................. 50 ............... 95
Poistenie pracovníkov.............................................. 80 ............... 79
Poistné prof. zodpovednosti ...................................... 0 ............. 540
Školenie a kurzy .................................................... 100 ............... 64
Odmeny prac. na dohody ........................................... 0 ........... 5 760
Pracovné odevy a obuv .......................................... 200 ................92
Palivo zdroj energie ................................................... 0 ................33
Prevádzkové stroje prístroje a technika ................. 200 ................. 0
Karta, známky, poplatky ....................................... 100 ..................0
Rutinná údržba ....................................................... 20 ................. 0
Poplatky................................................................... 20 ................. 0
Všeobecné služby................................................... 330 ................. 0
Výdavky celkom: .......................................... 41 100 € ...... 63 181 €
Vypracovala: Jana Stašová

2. Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) vodiaci,
g) používaný počas výcviku alebo
súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného
poriadku.
3. Nebezpečným psom je každý
pes, ktorý pohrýzol alebo poranil
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi.
4. Voľným pohybom psa sa rozumie
pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
5. Osobou povinnou prihlásiť psa
do evidencie je každý držiteľ psa,
ktorý psa drží na území obce nepretržite viac ako 90 dní.
6. Verejným priestranstvom sú
miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie – sú verejne prístupné: miestne komunikácie, chodníky, mosty,
námestie, parkoviská, parky, poľné
cesty a pod..
§3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný nepretržite
viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“).
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť
psa do evidencie v lehote do 30 dní
od uplynutia posledného dňa lehoty
uvedenej v odseku 1, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
3. Evidenciu vedie Obecný úrad
v Sihelnom – úsek daní a poplatkov
(ďalej len „OcÚ“).
4. Do evidencie sa zapisujú údaje,
ktoré sú obsahom evidenčného listu
psa (príloha č. 1).
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní
odo zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť OcÚ, kde je alebo má byť
pes evidovaný.
6. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“), na ktorej je uvedené číslo psa, názov Obecný úrad Sihelné a údaj o tom, či je pes

nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
7. Známka je neprenosná na iného psa.
8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný
do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie,
zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť OcÚ. Obecný úrad vydá držiteľovi psa za úhradu náhradnú známku.
9. Cena za známku sa stanovuje
sumou 1 € a daň za jedného psa je 2 €.
10. Pri evidencii zvláštneho psa držiteľ túto skutočnosť preukáže príslušným dokladom (napr. preukazom ZŤP, protokolom o vykonaní
príslušnej skúšky a pod.).
11. Údaje o tom, že sa stal pes nebezpečným, sa zaznamenávajú
do evidencie. O tejto skutočnosti
musí byť vykonaný záznam (PZ SR,
veterinárom, lekárom). Na základe
tohto záznamu je držiteľ psa povinný na vyzvanie vymeniť si evidenčnú
známku za známku s údajom o tom,
či je pes nebezpečným psom s označením „N“.
§4
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného prie
storu alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes
útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by
pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo
chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
plne spôsobilá na právne úkony.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ
psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je
povinný oznámiť meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie,
je povinný oznámiť osobe, ktorú pes
pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa.
Súčasne je povinný skutočnosť, že
pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť
na OcÚ.
5. Na verejnom priestranstve musí
byť každý
pes vedený na vôdzke a každý nebezpečný pes musí mať nasadený
aj náhubok.
Pokračovanie – s. 4
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6. Pri vodení psa je osoba, ktorá psa
na území obce vedie alebo nad ním
vykonáva dohľad, dodržiavať tieto
pravidlá:
a) je povinná na požiadanie zamestnanca Obecného úradu v Sihelnom
preukázať totožnosť psa známkou,
b) nie je dovolené vyzývať psa k útoku na inú osobu alebo iné zviera,
c) v prípade, ak dôjde ku zraneniu
medzi psami alebo k poraneniu tretej osoby, je držiteľ psa povinný zranenej osobe predložiť doklad o povinnej vakcinácii a zaistiť veterinárne vyšetrenie svojho psa,
d) pri vodení psa je ten, kto psa vodí, povinný správať sa tak, aby bol
schopný zabrániť psovi v útoku,
e) po celú dobu vodenia psa ten,
kto psa vodí, ho musí mať pod dohľadom,
f) na miestach, kde je vodenie psa
povolené len na vôdzke, je ten, kto
psa vedie, povinný mať psa v bezprostrednej blízkosti tak, aby v prípade potreby odvrátil hrozbu vzniku
úrazu tretích osôb. Vôdzka musí byť
bezpečne pripevnená na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky
a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa
ovládať v každej situácii.
7. Vstup so psom (okrem psa vodiaceho alebo služobného) je v obci zakázaný:
a) na detské ihriská a pieskoviská, športové areály (športoviská),
kúpaliská, do plôch verejnej zelene, na obecnú tržnicu, do kostolov,
na cintoríny a pietne miesta, pokiaľ
vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak,
b) do úradných budov, do zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, stravovacích zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb, pokiaľ vlastník,
správca alebo užívateľ nerozhodol
inak,
c) bez vôdzky a náhubku do vozidla verejnej dopravy a na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia,
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d) do ostatných miest označených
„Zákaz vstupu so psom“.
8. Voľný pohyb nebezpečných psov
je zakázaný.
9. Zakazuje sa:
a) voľný pohyb psov bez vôdzky
na pozemkoch vo vlastníctve, správe
a užívaní obce (intravilán),
b) opustenie psa na verejnom
priestore bez uviazania (napr. pred
obchodom),
c) opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru aj
uviazaného a opatreného náhubkom,
d) podnecovať psa na agresivitu
proti inej osobe alebo inému zvieraťu, okrem služobných psov počas výcviku alebo služobného zákroku.
10. Zákaz voľného pohybu psov
na verejnom priestranstve sa nevzťahuje na služobného psa počas služobného zákroku a vodiaceho psa.
§5
Znečisťovanie verejných
priestranstiev
1. V záujme zachovania hygieny,
čistoty verejného poriadku a bezpečnosti je držiteľ psa povinný:
a) držať psa v čistote, dbať, aby pes
neznečisťoval verejné priestranstvá
a mať pri sebe pomôcky na odstránenie výkalov, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo,
b) ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie,
povinný výkaly bezprostredne odstrániť a umiestniť ich do zberných
nádob určených na psie exkrementy
označenými piktogramami, prípadne do zberných nádob určených pre
zmesový komunálny odpad, vrátane miest vyhradených pre venčenie
psov.
§6
Starostlivosť o psov
1. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť starostlivosť o psa
podľa platných právnych predpisov
(zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení).
2. V prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia alebo výskytu
besnoty je prísne zakázaný pohyb
psov na území obce.

Samospráva

Výzva pre občanov

Na rokovaní obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
23. 3. 2012 sa poslanci obecného zastupiteľstva uzniesli,
že:
neplatiči na dani z nehnuteľnosti
a miestneho poplatku za komunálny odpad majú svoje nedoplatky vysporiadať
do konca apríla 2012.
V  inom prípade neplatiči budú zverejnení na internetovej stránke obce Sihelné
a pristúpi sa k exekučnému vymáhaniu.
3. Každý držiteľ psa je povinný pravidelne 1x ročne nechať vakcinovať
psa proti besnote. Povinnej vakcinácii podliehajú všetky psy staršie ako
3 mesiace.
§7
Odchyt psov
1. Voľne sa pohybujúci pes bude odchytený na to určenou organizáciou, ktorú zabezpečí obec. O odchyte psov vedie OcÚ v Sihelnom evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických okolnostiach odchytu.
2. Majiteľ psa je oprávnený prevziať
si odchyteného psa, ak preukáže jeho vlastníctvo.
3. Odchyt psov a nakladanie s nimi
sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými št. orgánmi alebo v medziach
ich pokynov na základe príslušných
platných právnych predpisov.
§8
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ
psa, ak:
a) neoznámi na OcÚ, kde je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní
od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba,
ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie
alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa
okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto
psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu a meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka
alebo zvieratá alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý

alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť
psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so
psom alebo zákaz voľného pohybu
psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné
priestranstvo.
3. Za priestupok podľa odseku 1
a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok
podľa odseku 2 písm. d) až f) možno
uložiť pokutu do 65 eur.
4. Priestupky podľa tohto zákona
prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis
o priestupkoch.
6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi
Policajného zboru, ktorý je príjmom
štátneho rozpočtu.
§9
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení
tohto nariadenia priebežne vykonávajú:
a) hlavný kontrolór,
b) poslanci obce
c) poverení zamestnanci obce.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Držiteľ psa je povinný pravidelne
ročne uhrádzať obci poplatok za psa
podľa platného znenia VZN obce Sihelné o miestnej dani za psa na území obce Sihelné.
3. Návrh bol vyvesený 7. 3. 2012.
4. VZN o podmienkach držania
psov na území obce Sihelné schválilo OZ 23. 3. 2012 uznesením č. E/4.
5. VZN o podmienkach držania psov
na území obce Sihelné bolo vyvesené
26. 3. 2012 a zvesené 11. 4. 2012.
6. Nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 15. 4. 2012.
Mgr. Jozef Gabriel,
starosta obce Sihelné

Materská škola
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Deň otvorených
dverí v MŠ
Materská škola organizovala
Deň otvorených dverí pre
rodičov pod názvom Veselé
zúbky.
Deti sa tu hravou formou učili, čo potrebujú zúbky, aby boli zdravé a veselé. Dozvedeli sa,
ako rastú zúbky, čo im škodí a čo
nie. Zároveň sa deti oboznámili,
ako sa treba správne starať o svoje zúbky, aby sa nepokazili, pokazené bolia a nie je to nič príjemné.
Deti mali pochopiť, aká dôležitá je správna a systematická starostlivosť o ne. Veď potom budú mať úsmev bez škaredého kazu a k detskému zubárovi budú chodiť len na prehliadky. Prakticky si vyskúšali aj

správne čistenie zúbkov na modeli. Sústredene počúvali príbeh o baciloch, prezerali zaujímavé obrázky, zaspievali pochodovú pieseň Zubnej hliadky. Ďalej vykresľovali obrázky Denťáčikov, ktorí bojovali proti kazovým potvorkám. Počítali, koľko
zúbkov   majú v ústach. A na záver si pozreli knižku Doktora Králička a rozprávku Doktor
Králiček a legenda o Kráľovstve
zúbkov. Deti boli usmerňované
k tomu, čo ich učil Doktor Králiček. Keď sa teraz  ešte v škôlke
naučia správne sa starať o svoje zúbky, zabezpečia si tým krásny, zdravý a veselý úsmev na celý život. Ale správnu starostlivosť o zúbky treba trénovať.

A prečo veselé zúbky? No predsa sú to zúbky, ktoré sú zdravé,
pekné a nebolia.
Deti sa počas Dňa veselých
zúbkov dozvedeli veľa informácií. Príjemná atmosféra, prí-

tomnosť rodičov, zaujímavé aktivity, fotenie a to všetko prispelo k peknému prežitiu Dňa veselých zúbkov v MŠ.
Za MŠ – Synáková

Prečo je dobré čítať deťom rozprávky
Čítanie rozprávky (doma
alebo v materskej škole) má
určite veľké pozitíva.
Je základným kamienkom
– v morálke dieťaťa.
Dieťa tu ako poslucháč pri počúvaní rozprávky preberá základný životný princíp a to, že dobrí ľudia, dobré skutky a vôbec dobro
samotné je to, čo by malo hrať v živote prím. Zlo má byť potrestané
a má byť odsúdené na zánik. Rozprávkoví hrdinovia sa neraz stávajú vzorom pre deti. A či si to už deti uvedomujú alebo nie, mnoho ráz
konajú práve podľa svojho vzoru
z rozprávky. Deti majú rady, keď
ten, kto príbeh číta – číta ho tak,
ako keby ho hral. Je dôležité počas
rozprávania meniť intenzitu a tón
hlasu, aby sa dieťa mohlo do roz-

právky lepšie vžiť a všetkými svojimi emóciami príbeh prežívalo,
to znamená – očakávalo, radovalo sa, možno aj bálo, či bolo dojaté a nakoniec sa dočkalo rozuzlenia. Pri čítaní rozprávky sa netreba obávať použiť iné slovo, či slová zameniť za také, ktoré budú pre
dieťa bližšie, zrozumiteľnejšie.
Deti tiež veľmi obľubujú, keď sa im
niektoré príbehy opakujú (niekedy vedia určité pasáže naspamäť).
Ak sa číta príbeh s rovnakým nadšením, okúzli ich, ako keby ho počuli po prvý raz. Keď si dieťa želá
príbeh, ktorý už počulo viackrát,
vôbec sa netreba brániť opätovnému čítaniu tej istej rozprávky,
resp. príbehu. Dieťa tu však bude vyžadovať rovnaké slová, rovnakú intenzitu hlasu, rovnaké tajomstvo, ako naposledy… Pre na-

šu materskú školu je prínosom aj
spolupráca s CZŠ, v rámci ktorej
žiaci čítajú deťom „Veľkí a malí kamaráti si čítajú“. Kladne hodnotíme aj kratšie divadelné predstavenie deti cirkevnej základnej školy – Hráme pre vás. Nedávno bola takýmto podnetným hra Červená Čiapočka – zaujímavé, tvorivé, so zapájaním a vtiahnutím
detí do priameho deja. V materskej škole tiež využívame dramatizáciu rozprávky, reprodukcie,
Deň rozprávky – čarovné čítanie
rozprávok. Dieťa si pri nich pozitívne cibrí svoju fantáziu a zároveň nevedomky trénuje aj svoj intelektový potenciál. Zaujímavými
sú aj exkurzie v knižnici, kde si deti prezerajú knihy a učia sa chápať
poslanie knižnice. Pravidelne sa
uskutočňujú aj zaujímavé aktivi-

ty v rámci výmeny a exkurzií predškolákov a detí v prvom ročníku.
Prispievajú k výmene skúseností,
názorov a k získavaniu poznatkov.
Je potrebné podotknúť, že doma
podanie rozprávky niekedy kvalitnejšie supluje televízor – čo však
televízor nikdy neposkytne, je živý rozprávač, ktorý poctivo vníma
každú reakciu svojho poslucháča.
No nielen to. Rozprávka v podaní
obrazovky nerozvíja vzťah medzi
rodičom a dieťaťom, skôr naopak:
degraduje ho. Rozprávky pre deti tu vždy boli, sú a vždy budú. Závisí od nás dospelých, akú ponuku deťom predložíme a akou formou ich podáme. Nezbavujme sa
povinnosti a zodpovednosti, ktorú
ako generácia odovzdávame našim deťom ( – budúcej generácii).
O. Synáková
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Hospodárenie obce

Správa o hospodárení za rok 2011
Bežné príjmy
Daňové príjmy
DPFO Výnos dane z príjmov
Dan z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov
Daň za psa
Daň za výherné hracie automaty
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Nedaňové príjmy
Z prenajatých budov
Správne poplatky
pokuty,penále
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Poplatky a platby za jasle, materské školy
Poplatky a platby za stravné
Úroky
Príjmy z náhrad z poistného plnenia
Transféry zo ŠR
z toho:
fin. prostriedky pre MŠ z KÚ
dotácia na stravné deti v HN
Prídavky na deti
dotácia na register obyvateľov
dotácia na životné prostredie
dotácia na chránenú dielňu
dotácia na pozemné komunikácie
dotácia z ÚPSV § 50 i
dotácia školské potreby deti HN
dotácia na sčítanie obyv.
dotácia na civilnú obranu
dotácia na povodne
dotácia z ÚPSV § 50 j
dotácia pre požiarnikov
príjem z predaja majetku pozemok
príjem z predaja majetku dopl. Vorčák J. sklady
Združené prostr. na MK za Dedinou Urbár Sihelné
Združené prostr. na MK za Dedinou Lesy
Transfér – rekonštr. MŠ
prevod prostriedkov z rezervného fondu
Príjmy bežného, kapitálového rozpočtu, finančné operácie

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet

Skutočnosť

370 000
7 046
14 528
49
66
2 987
100
26 081

421 832
4 911
8 190
44
14
3 887
192
19 208

18 928
1 270
0
1 500
600
1 500
20
0
182 500

19 643
1 675
105
34 420
1 153
4 204
33
1 360
156 214

5 874
1 790
990
679
235
4 846
107
13 612
266
2 069
70
91 414
31 262
3 000
535
1 660
0
0
10 000
0
639 370

535
1 660
2 000
30 000
10 000
117
721 397

VÝDAVKY BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
Bežné a kapitálové výdavky
Rozpočet
oddiel 01116 – Obce
mzdy, príplatky OcÚ
66 388
poistné  do VsZP, Sideria, soc., spol.
23 900
cestovné náhrady
100
Energia, teplo, elektrická energia
5 324
Voda
100
Poštové služby,  telekomunikačné
6 500
interiérové vybavenie
0
výpočtová technika + telekomunikácie
1 000
prev. stroje, prístroje, zar. tech.
500
Všeobecný mat., kancel., čistiace, papier
3 150
Knihy, časopisy
500
Palivo ako zdroj energie
0
softwér, licencie
664
Reprezentačné
200
Palivo,  mazivá,  oleje – autá
3 319
Servis,  údržba,  súčiastky auta
1 000
Poistenie zákonné,  havarijné
1 992
Prepravné
200
karty, známky, poplatky
166
údržba výpočtovej techniky
100
údržba telekomunikačnej techniky
100
údržba prevádz. strojov, prístrojov
100
údržba špe.  strojov, prístrojov
300
údržba budovy
332

Skutočnosť
58 217
25 041
0
6 850
0
5 238
1 385
307
262
3 195
350
148
0
281
1 883
2 554
2 696
256
179
32
310
0
1531
186

Hospodárenie obce
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VÝDAVKY BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
Bežné a kapitálové výdavky
Rozpočet
údržba softvéru
1 100
Reklama, propagácia
166
Všeobecné služby
560
špeciálne služby
660
popl. za pošt. priečinok
100
stravovanie
5  000
poistné budov
1 300
poplatky za školenie
664
Prídel do soc. fondu
500
kolkové známky
0
odmeny poslancom
1 000
odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody)
1 500
pokuty, penále
0
nákup kopírky
0
oddiel 0112 – Finančná oblasť
audítorské služby
664
poplatky
2  000
oddiel 0160 voľby
odmena sčítanie obyvateľov
1  869
oddiel 0170 – Transakcie verejného dlhu
splátka úroku úver + ŠFRB
11 950
splátka úveru
15 912
splátka úveru ŠFRB
5 112
oddiel 0320 – požiarna ochrana
energia
1 496
materiál
3166
palivo ako zdroj energie
232
servis,  údržba aut
332
údržba budovy
0
poistné požiarnikov
0
príspevok požiarnikom
100
oddiel 04219 – Povodne
mzdy
42 973
poistné zdravotné, soc.
12 431
náradie
1 350
materiál
12 578
prac. obuv, odev
749
palivo ako zdroj energie
748
doprava
2855
všeobecné služby projektant, garant
3 000
geometrické plány
1 200
stravné
4 032
Dotácia DP
57608
oddiel 0451 – miestne komunikácie
údržba MK
0
geometrické plány
0
kolkové známky
0
nákup pozemku
3 000
IBV – geometr. plány, projekt
16 500
IBV – realizácia
0
oddiel 0510 odpadové hospodárstvo
smetné nádoby
500
odvoz odpadu
8 200
poplatky za skladku
13 500
Zberný dvor – prípr. proj. dokumentácia
0
oddiel 0560 – verejné priestranstvo
kotolňa energia
0
kotolňa údržba
500
oddiel 0620 – rozvoj obcí
mzda
5 975
odvody
2 509
materiál
150
stravovanie
0
poistné
0
prídel do soc.  Fondu
100
príspevok Drobnej prevádzke
30 000
oddiel 0630 – vodné hospodárstvo
Energia
166
materiál
0
údržba
0
rozbor vody
0
projektová dokumentácia
0
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Skutočnosť
1 744
332
103
2 548
53
3 835
1 322
989
554
109
871
1 587
37
1480
540
1 380
2 069
9 332
15 933
5 100
1 064
3 896
65
0
204
503
67
36 148
10 885
1 350
14 435
749
862
3714
3 000
1 359
2 556
59231
34 945
251
451
0
2 486
3 396
1401
6 319
12 953
9 544
28 179
685
3 098
2 030
61
1 270
55
63
3 138
34
108
36
97
360
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VÝDAVKY BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
Bežné a kapitálové výdavky
Rozpočet
výstavba vodovodu
IBV
oddiel 0640 – Verejné osvetlenie
energia
3 319
údržba verejného osvetlenia
664
oddiel 0660 – Bytové hospodárstvo
energia – teplo
3 319
údržba hasiacich prístrojov
0
údržba budov
2 500
poplatky
0
poistné
332
oddiel 0810 – Rekreačné a športové služby (telovýchova)
energia – telocvičňa
3 319
materiál
0
doprava futbalistov
3 500
údržba budov
0
poplatky
0
príspevok TJ
10 332
nákup pozemkov
3 000
geometrické plány
3 000
výstavba ihriska TJ
45 000
oddiel 08205 – Knižnica
knihy
300
oddiel 08207 – Kronika
odmena za vedenie kroniky
166
oddiel 08209 – kultúra
energia KD
3200
interiérové vybavenie
0
materiál
915
Folkl. spoloč. očami –  doprava
2313
údržba kultúrneho domu
500
kultúrne podujatia
z toho – Deň matiek
0
folklórne slávnosti
2 856
ubytovanie
1 080
Folk. spol. očami – mzda
2 700
Folk. spol. očami – príspevok
6 601
Príspevok Turbo
1 326
Príspevok včelárom
330
Príspevok folkl. súborom
500
Príspevok speváckemu súboru
498
Nákup plachty
4700
oddiel 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby
poplatky za MR
200
údržba MR
332
propragácia (časopis Sihelník)
1 000
oddiel 0840 – Náboženské a iné spoloč. služby (opatrov. služba)
Energia
332
údržba cintorína
232
kolkové známky
0
členské združeniam
1 660
príspevok charite (opatrovateľská služba)
7 469
oddiel 09111 materská škola
mzdy
34 500
odvody
12 058
Energia
teplo
voda
200
poštovné
20
interiérové vybavenie
5 000
Knihy, časopisy
150
Pracovné odevy, obuv
332
všeobecný materiál (kanc., čist., učebné pomôcky)
1 992
údržba strojov,  prístrojov,  zariadení
100
údržba budovy
0
kolky
0
stravovanie
100
Prídel do soc. fondu
400
rekonštrukcia MŠ
19 004
oddiel 09121 – základná škola
údržba budovy
0
príspevok školský klub
4 987
Realizácia nových stavieb – projekt
10 000
oddiel 09601 – školská jedáleň

Hospodárenie obce
Skutočnosť
0
3 089
913
4 315
103
267
607
0
7 997
271
6 458
124
8
10 404
0
96
35 690
0
0
4 759
550
613
0
0
100
2 980
0
2 600
9 052
1 177
0
1 110
500
9716
281
1 289
2 186
166
493
23
2 114
7 528
40 395
16 537
3 319
700
313
4 337
208
110
2 798
75
212
8
1 246
550
23 081
2819
4 695
10 090
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VÝDAVKY BEŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU
Bežné a kapitálové výdavky
Rozpočet
mzda   
19 916
odvody
6 971
cestovné
cestovné
0
plyn, teplo, elektrika
3 500
vodné
800
telefón
0
interiér
0
materiál (kanc., čist. .)
996
Knihy, časopisy
100
Pracovné odevy, obuv
332
softwér
0
údržba prístrojov v kuchyni
332
údržba budovy
332
poplatok za rozbor vody – popl. banke
200
stravovanie
100
Prídel do soc. fondu
332
Mzda na dohodu
0
oddiel 10202 – Starostlivosť o starých občanov
prepravné
0
stravné
1328
oddiel 1040 – Rodina a deti
deň Mikuláša
0
stravné deti v HN
2 000
oddiel 10405 Rodina a deti – prídavky
ošatenie,  učebné pomôcky…
0
poplatky za ubytovanie
0
stravné vyplatené z prídavkov
0
oddiel 10703 – Ďalšie soc. služby,  pomoc občanom
poplatky za soc. posudky, za soc. zariadenie
0
oddiel 10704 Pomoc občanom
transfér pri živelnej pohrome
332
nákup učebných pomôcok pre deti v HN
200
Výdavky bežný, kapitálový rozpočet, finančné operácie
639 370
4006972001
4006976010
4006973004
4006974015
4006977013
4006970006
4006974007
4006971009
4006976002
4006978008

STAV NA ÚČTE
bežný účet
odpady

Soc. fond
ŠJ
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Skutočnosť
19 787
8 392
16
7 610
1 134
226
230
784
28
124
50
474
99
213
1 050
267
1 068
228
955
111
1 790
156
40
794
0
0
266
694 069

20 798,59
10,03
17,6
55,16
5,17
20,79
4 175,69
2 118,92
131,54
36,83

Vypracoval: Mgr. Vlasta Kutláková, účtovníčka OcÚ
Schválil: Mgr. Jozef Gabriel, starosta obce Sihelné
Kontroloval:  Anna Luscoňová, hlavný kontrolór

Svätý ruženec
v Rádiu Lumen
V prvú februárovu sobotu,
ktorá je nazývaná aj
Fatimská sobota zasvätená
Panne Márii, veriaci
zo Sihelného putovali
autobusom do do Rádia
Lumen v B. Bystrici, aby sa
v Katedrále sv. Františka
Xaverského pomodlili
tajomstvá Radostného
ruženca.
Priamy prenos modlitby bol
vysielaný na vlnách Rádia Lu-

men na celé Slovensko. Ďakujeme p. Kataríne Mesíkovej a otcovi Jurajovi Spuchľákovi, generálnemu riaditeľovi rádia za milé privítanie, za jeho povzbudivé
slová a tiež za možnosť vidieť Rádio Lumen zvnútra. Naši veriaci sa z úprimného srdca pomodlili svätý ruženec a deti zaspievali dve mariánske piesne. Púť zorganizovali členovia Ružencového
bratstva v Sihelnom.
Kráľovná presvätého ruženca,
oroduj za nás!
Peter Chudják
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Šport

Sihelský pohár
2011

Spomienková zimná pohľadnica

Na konci roka sa v našej
obci uskutočnil trojdňový
futbalový turnaj.
Na turnaji sa zúčastnilo 7 tímov,
ktoré odohrali celkovo po 6 zápasov systémom každý s každým. Aj
keď výsledky niektorých zápasov
vyzerali jednoznačné, hra a ľahkosť
zápasov taká jednoznačná nebola.
Turnaj sa s odohrávajúcimi zápasmi začal deliť na dve skupiny:
1. – tímy, ktoré hrali o prvé
miesto,
2. – tímy, ktoré nechceli skončiť
posledné.
S pribúdaním zápasov začalo
v hale stúpať povzbudzovanie, nasadenie, rýchlosť, nervozita a bojovnosť. V poslednom zápase sa
stretli tímy Hooligens a Veteráni,
ktorí zhodou okolností hrali finálový zápas. Vyrovnaný priebeh zá-

pasu nakoniec skončil remízou.
Z celkového víťazstva v turnaji sa
tešil tím Hooligens, ktorý v tabuľke získal o 2 body viac pred svojím
finálovým súperom.
Poďakovanie patrí obci Sihelné a CZŠ Sihelné za zabezpečenie haly, OŠK Sihelné za sponzorovanie turnaja; ďalej organizátorom, ktorí venovali svoj čas a námahu za čo najlepšie zorganizovanie turnaja; divákom, ktorí povzbudzovali a vytvárali príjemnú
atmosféru.
Hlavné poďakovanie však patrí
samotným tímom a hráčom, ktorí čestnou hrou prispeli k skvalitneniu turnaja, svojou hrou vytvárali zábavu pre ostatných a hrali
s mottom :
„Nie je dôležité vyhrať, ale zahrať si z chuti a v radosti.”
Viac na www.obecsihelne.sk

Vyžrebovanie futbalových súťaží SIHELNÉ – JAR 2012
Dátum
8.4. N
15. 4. N
22. 4. N
29. 4. N
6. 5. N
13. 5. N
19. 5. So
27. 5. N
2. 6. So
10. 6. N
16. 6. So

I. trieda dospelí
Sihelné – Breza
Or. Poruba – Sihelné
Sihelné – Rabča
Nižná – Sihelné
Sihelné – Zubrohlava
Novoť – Sihelné
Sihelné – Žaškov
Vavrečka – Sihelné
Sihelné – Or. B. Potok
Lokca – Sihelné
Sihelné – Or. Podzámok

Kolo
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Začiatok
1215
1530
1245
1600
1315
1630
1700
1700
1700
1700
1700

Dátum
25. 3. N
1. 4. N
8. 4. N
15. 4. N
22. 4. N
29. 4. N
6. 5. N
13. 5. N
20. 5. N
27. 5. S
3. 6. N

Starší ŽIACI – I. trieda
Sihelné – Or. Podzámok
Bobrov – Sihelné
Sihelné – Lokca
Sihelné – Nižná
Krušetnica – Sihelné
Sihelné – Zázrivá
Vavrečka – Sihelné
Sihelné – Zuberec
Mútne – Sihelné
Sihelné – Hruštín
Novoť – Sihelné

Kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22

Začiatok
1100
1130
1115
1545
1200
1545
1230
1230
1300
1300
1330

Hrací deň: N – nedeľa, So – sobota
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