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25. ČÍSLO
Január 2011

Vážení Boršania,
je mi cťou prihovoriť sa Vám v čase, v ktorom
uţ
niekoľko
dní
kráčame,
zápasíme
s problémami v Novom roku. Určite pre
všetkých,
bol
uplynulý
rok
rokom
neopakovateľným, jedinečným. Vlastne kaţdý
rok býva pre kaţdého občana jedinečný
z pohľadu dosiahnutých úspechov, zdravia,
spokojnosti, šťastia, mnoţstva preţitých,
krásnych
chvíľ.
Z hľadiska
činnosti
v samospráve konštatujem, ţe rok 2010 bol
rokom činorodým. Veď práve v minulom roku
sme v súčinnosti s poslancami miestneho
zastupiteľstva splnili volebný program za
obdobie rokov 2007-2010. Spoločným úsilím
sme vyriešili mnoho závaţných a kľúčových
otázok
rozvoja
našej
obce.
Týmto
konštatovaním nechcem vnucovať občanom
moje videnie ani hodnotenie. Máte plné právo
sa so mnou stotoţniť, alebo nesúhlasiť. Nechám
to na Vás, aby ste hodnotili podľa vlastného
vedomia a svedomia. Ako po iné roky, aj tento
rok 2011, je plný očakávania. Ţelám si aby bol
lepší. Po skutočnostiach a realite v uplynulom
období som vo vyhláseniach opatrný. Keď rok
2010
bol
v prognózach
a očakávaniach
z hľadiska výberu daní fyzických osôb priam
likvidačný pre niektoré obce, tak rok 2011 môţe
byť presnou kópiou. Naša obec svojou
rozváţnou finančnou politikou dokázala
rozpočet udrţať na hranici vyrovnanosti. Ba čo

viac má určité finančné rezervy, ktoré umoţnia
promptne a umoţnia riešenia krízových,
nepredvídateľných situácií. Napriek tomu si Vás
dovoľujem informovať, ţe určitý čas budeme
pracovať v náhradnom reţime provizórie.
Neznamená to sladké ničnerobenie. Práve
naopak. Chceme dokončiť to, čo sme začali
v minulom období a hodláme tak urobiť v tomto
roku. Ako prioritu budeme riešiť Programové
vyhlásenie orgánov samosprávy na obdobie
rokov 2011-2014.
Následne
pristúpime
k schváleniu nášho rozpočtu. Som optimista
a preto
verím,
ţe
spolu
s obecným
zastupiteľstvom nájdeme spoločnú reč v ďalšom
rozvoji našej obce. V kaţdom prípade štandard,
ktorý sme dosiahli v uplynulom období, chceme
dodrţať. Týka sa to poriadku, čistoty –
komplexnej starostlivosti o našu obec. S citom
budeme pristupovať
k investičnej činnosti.
Čaká nás veľa práce aj v tomto roku. Verím, ţe
spoločnými silami to dosiahneme.
Ţelám Vám, Vašim rodinným príslušníkom,
priateľom a blízkym, všetkým občanom Hrubej
Borši v roku 2011 veľa zdravia, šťastia, pohody,
mnoţstvo preţitých, krásnych chvíľ, radosti,
úspechov – či uţ osobných alebo pracovných.
Prajem Vám, aby sa Vám vyhýbali nešťastia,
choroby, mimoriadne situácie. Buďte hrdí na to,
ţe ţijete v Hrubej Borši. Máme krásnu obec, ale
rovnako viem, ţe máme čo zdokonaľovať.
Ladislav Vidra
starosta

Prišla skoro a stále ešte aj na sklonku februára vydáva zo seba upozornenia, ţe tu ešte bude a budeme sa musieť
k nej prispôsobovať. Touto cestou sa chceme poďakovať tým občanom, ktorí aj bez ţiadania obecným úradom
pravidelne ošetrovali – odpratávali sneh z chodníkov a iných priestranstiev. Obecný úrad obdrţal aj niekoľko
sťaţností od miestnych občanov. Poukázali na tých, ktorým sa nechce odpratávať sneh z chodníkov a potom
chodci majú veľké problémy na neodpratanom úseku prejsť . Ešte horšie to majú mladé mamičky so svojimi
deťúrencami. Nakoľko stále sa poukazuje len na niektorých, samospráva príjme v súlade stále platným
Všeobecne záväzným nariadením prísnejšie opatrenia. Pred zimnou údrţbou sme vyzdvihli – ocenil prácu pána
Ernesta Tornyaiho, miestneho agropodnikateľa. Náš Erni, takto ho oslovujú spoluobčania, robí stále tak ako keď
začínal s pluhovaním miestnych ciest. Robí to veľkým zapálením pre obec, jeho občanov a pre všetkých tých,
ktorí našou obcou prechádzajú. Erni, ďakujem v mene všetkých občanov a prajeme Ti veľa úspechov.
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V obecných novinách, ale aj v inej tlači sa väčšinou k problematike samosprávy a obcí vyjadrujú ich
štatutární volení predstavitelia, teda starostky, primátorky, starostovia a primátori. Je to logické, pretoţe
u nich sa zbiehajú a od nich rozbiehajú takmer všetky nite a nitky činnosti samosprávy a jej úradov. Oni sú
tí, na ktorých sa najviac obracajú obyvatelia, podnikatelia, dobrovoľní aktivisti, ale aj novinári a redaktori
rôznych tlačených či elektronických informačných médií. Samospráva však nie sú iba jej štatutárni
predstavitelia. Rovnako dôleţitým, ak nie aj dôleţitejším článkom samosprávnej demokracie sú miestny
poslanci, ktorí prakticky rozhodujú o peniazoch a majetku samosprávy. No a z pohľadu praktických
potrieb obyvateľov sú veľmi dôleţitým, ba dokonca najdôleţitejším článkom úrady, samosprávy a ich
pracovníci, pretoţe s nimi obyvatelia prichádzajú najviac do styku. Bolo to a je potrebné tento fakt
pripomínať najmä v roku 20. výročia obnovenia samosprávy na Slovensku. Veľa úspechov v náročnej
práce praje
Redakcia

Na prvom ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva boli zriadené nasledovné komisie :
1. Komisia pre Územný plán výstavbu a ţivotné prostredie a pôdohospodárstvo:
Ing. Jozef Munka C5c, poslanec – predseda komisie
2. Komisia pre rozpočet obce a financovanie Ing. Ján Klačko, poslanec – predseda komisie
3. Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládeţ
Irena Gábrišová, poslankyňa – predsedkyňa komisie
4. Komisia pre oblasť sociálnych vecí, zdravotníctva, rodiny, zamestnanosti a podnikanie
Mgr. Alena Nagyová, poslankyňa – predsedkyňa komisie
5. Komisia pre ochranu verejného poriadku a dopravy
Maroš Blaho, poslanec – predseda komisie

Starostovia oboch obcí v rámci nového volebného cyklusu dohodli aby v prvom polroku 2011 sa
uskutočnilo stretnutie aj s novozvolenými poslancami na obidvoch stranách s cieľom prehodnotenia
zmluvy a vzájomnej spolupráci medzi obcami Csomád a Hrubá Borša z roku 2003, ktorá bola
pripravená ako súčasť pre moţnosti čerpania finančných prostriedkov z EU fondov.
Ladislav Vidra
starosta
Hrubá Borša

Klement János
starosta - polgármester
Csomád

Obec Hrubá Borša podľa zákona o pohrebníctve č. 131/ 2010 Z. z, § 17 je prevádzkovateľkou
pohrebiska – miestneho cintorína. Samospráva obce neprenechala miestny cintorín inému
prevádzkovateľovi pohrebiska. Rozhodnutie na prevádzkovanie obecného cintorína vydal Krajský
úrad v Bratislave, pod číslo: OŢP/ 2007/ 00348/ CK / SYK zo dňa 28. 05. 2007, čim bolo vydané aj
osvedčenie.

1.Komisiu pre územný plán, výstavbu a životné prostredie pri obecnom zastupiteľstve v obci
Hrubá Borša.
Úlohy komisie, jej pôsobnosť a náplň činností sú všeobecne vymedzené ustanovením §15 zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj paragraf 21 Štátútu obce Hrubá
Borša, schváleného 13. 09. 2010 uznesením OZ číslo 32/2010.
Zloţenie komisie:
1. Ing. Jozef Munka CSc., poslanec – predseda komisie
2. Imrich Petheö, člen komisie
3. Mgr. Diana Klenovská, členka komisie
4. Ladislav Kleštinec, člen
5. Ernest Tornyai, člen
Náplň odbornej činnosti:
- pripravuje, vyhodnocuje a predkladá Obecnému zastupiteľstvu návrhy a územnoplánovacie
podklady pre dlhodobú koncepciu výstavby obce a územné plánovanie,
- vyjadruje sa a posudzuje investičné zámery pre stavby na území obce,
- prerokováva s investorom, resp. stavebníkom umiestnenie stavby, účinky a dôsledky
pripravovanej výstavby,
- posudzuje ţiadosti o výstavbu a realizovanie drobných stavieb, stavebných úprav
a udrţiavacích prác na základe ohlásenia stavebnému úradu,
- posudzuje a kontroluje dodrţiavanie podmienok stavebného povolenia pri realizácii stavby,
- posudzuje priestupkové konanie, pri porušení stavebného zákona, zákona o ţivotnom prostredí
a zákona o vodnom hospodárstve,
- navrhuje a usmerňuje záleţitosti týkajúce sa ţivotného prostredia,
vyjadruje sa k výrubu stromov a kríkov. Rieši nové výsadby drevín
- v obci prerokováva záleţitosti občianskeho spolunaţívania vzniknutých na základe stavebného
konania, narušenia ţivotného prostredia, znečisťovania záhrad a pozemkov nebezpečnými
výkalmi (z prídomových ţúmp)
- prerokováva a vyjadruje sa k otázkam ROEP – revízia vlastníckeho vzťahu ku pôde
- vyjadruje sa k otázkam riešenia pitnej vody v obci s napájaním na vodný zdroj Jelka
- vyjadruje sa ku riešeniam na úseku budovania kanalizačného systému v obci
- vypracováva stanoviská a návrhy o ktoré bola poţiadaná Obecným zastupiteľstvom
V komisii ďalej budú pracovať zástupcovia projekčných útvarov, realizátori stavieb a ďalší, ktorých
určia predseda komisie a starosta obce.
Spracoval: Ladislav Vidra, Starosta obce
Prvé zasadnutie komisie sa konalo 2.februára 2011
Na rokovaní pán predseda Ing. Jozef Munka privítal členov komisie, ktorým zaţelal veľa úspechov vo
veľmi náročnej práci pri riešení aktuálnych otázok pri výstavbe našej obce. Privítal na prvom
rokovaní, aj pána starostu obce, ktorý v úvodnej časti hovoril o kompletnej činnosti komisie. Nové
nástroje, nové formy práce, ktoré v novej volebnej etape sa zakladajú, určite o niekoľko mesiacov
prinesú úspechy pri rozhodovaní o našich zámerov v rámci uţ vytýčených smeroch. Pán starosta
hovoril hlavne o prípravných resp. uţ prebiehajúcich prácach na revízii vlastníckeho vzťahu ku pôde
(ďalej uţ ROEP). Tu spomenul, ţe webstránka obce, ktorá sa stala uţ preţitou a potrebuje do obsahu
aj iné sledované prvky bude ,,inovovaná“. Do „ vynovenej“ web stránky sa plánuje zaradiť aj
dôleţitosť sledovanej otázky ROEP-u. Hovorilo sa o vodovodných a kanalizačných systémoch v obci.
Tu pán starosta obce ţiadal aby členovia komisie svojou prácou úzko pomáhali samospráve pri riešení
vodovodných prípojok k rodinným domom. Za veľmi dôleţité komisia povaţovala riešenia náhradnej
výsadby drevín po likvidácii vyrúbaných, resp. nebezpečne zasahujúcich drevín do budov a pod.

Starosta obce navrhol pokračovať vo výsadbe drevín smerom na Malú Boršu, na Jelku, okolo parku
a v ďalších priestoroch, ktoré vyţaduje vyplniť lokalitu s prírodným filtrom.
Záverom starosta obce pripomenul členom komisie ţe bude trvať na tom, aby všetky predmetné
otázky boli vţdy prerokované v komisii aj so svojimi stanoviskami.
Pán predseda komisie ďalej hovoril o výstavbe golfového areálu, nového stavebného obvodu
a postupne dobudovanom kanalizačnom systéme v areáli golfu.
Pán predseda komisie v ďalšom bode navrhol, aby starosta obce oboznámil členskú základňu o Pláne
akcií a podujatí organizované v roku 2011.
Nakoľko na prvom stretnutí boli vyčerpané všetky body rokovania, pán predseda poďakoval
prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.
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2. Komisia pre rozpočet a financovanie pri Obecnom zastupiteľstve v obci Hrubá Borša
1. Mgr. Ján Klačko, poslanec, zástupca starostu obce – predseda komisie
2. Ildiko Tengeriová, členka
3. Ing. Ivan Novák, člen
4. Piroška Vlahyová, členka
5. Ing. Juraj Bachar, člen
Náplň odbornej činnosti:
- podieľa sa na spracovaní návrhu obce a tento posudzuje,
- zabezpečuje a kontroluje hospodárenia s prostriedkami obce pridelenými organizáciami,
- zabezpečuje a vykonáva kontrolu plnenia rozpočtu na úrovni obce a organizácií v jej
pôsobnosti,
- kontroluje a vyhodnocuje dodrţiavanie plánovacej, finančnej a rozpočtovej disciplíny
z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti vyuţívania finančných a materiálnych prostriedkov na
splnenie cieľov,
- vypracováva a posudzuje návrhy miestnych daní a poplatkov,
- sleduje a kontroluje správu, ochranu a hospodárenie s majetkom obce,
- posudzuje vyuţívanie finančno – ekonomických nástrojov na stimuláciu hmotnej
zainteresovanosti,
- posudzuje opatrenia uloţené na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolu ich plnenia,
- posudzuje návrh záverečného účtu obce,
- posudzuje a navrhuje rozpočtové opatrenia, ktorými sa vykonávajú zmeny rozpočtu obce
v priebehu roku,
- posudzuje záleţitosti týkajúce sa financovania opatrovateľskej sluţby a sociálne dávky,
- posudzuje otázky týkajúce sa dotovania Materských škôl v obci,
- vypracováva stanoviská a návrhy o ktoré bola poţiadaná Obecným zastupiteľstvom.
Zasadá podľa potreby, vţdy pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva a rokovania zvoláva predseda
komisie.
Spracoval: Ladislav Vidra, starosta obce

V materskej škole Hrubá Borša opäť tečie zdravý ovocný nápoj pre naše deti z Programu
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bezplatne. Okrem nápoja za prijateľnú
cenu sa zabezpečujú pre deti červené a zelené jablká. Zriaďovateľ pod vedením pána
starostu obce hľadá moţnosti (sme malou MŠ) zaradiť sa s deťmi do mliečneho programu.

Z nariadenia Krajského úradu ţivotného prostredia v Bratislave, odboru kvality ţivotného
prostredia Vás informujeme, ţe činnosť podomových výkupcov autobatérií môţe byť
nelegálna. Výkupcovia musia mať súhlas podľa § 7 odsek 1 písmena g) zákona 223/2001 Z.
z o odpadoch v znení neskorších predpisov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi –
prepravu. Zároveň sú povinné podľa § 19 odsek 1 písmena f) zákona 223/2001 Z. z. odovzdať
ho zhodnocovateľovi, ktorý má autorizáciu na spracovanie a recykláciu. Dôleţitou
informáciou pre obyvateľov je, ţe odovzdaním autobatérie nelegálnemu výkupcovi, sa občan
dopúšťa porušeniu zákona o odpadoch § 19 ods. 1 písmena f). Za tento priestupok podľa § 80
ods. 1 písmena b) zákona o odpadoch im môţe byť uloţená sankcia do výšky 663,87 Eur.
Vyzývame obyvateľov, aby v záujme ochrany ţivotného prostredia, odovzdávali autobatérie
elektrospotrebiče a nebezpečný odpad len akreditovaným výkupcom s licenciou. To, kedy
taký výkupca bude v našej obci, sa dozviete prostredníctvom miestneho rozhlasu,
boršanských novín, alebo na webovej stránke www.hrubaborsa.eu.
Komisia pre ochranu
ţivotného prostredia

Pod číslom 438/2010 vyšlo v Zbierke zákonov Opatrenie Štatistického úradu SR, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o charakteristikách základných znakoch štruktúre zisťovaných údajov
sa vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 21 . 5 . 2011.
Uzatvára sa tým významná etapa v príprave na májové sčítanie obyvateľov domov a bytov
v Slovenskej republike.
Dňa 19. 1 . 2011 Obvodný úrad v Senci organizačne zabezpečil pre starostov obcí
inštruktáţny deň, na ktorom vystúpil a hovoril o dôleţitostiach jednotlivých opatrení
prednosta Obvodného úradu v Senci pán Mgr. Milan Stranovský. Podčiarkol význam, ţe
z medzinárodného hľadiska bude výnimočné najmä, tým, ţe podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) sa v roku 2011 budú sčitovať po prvý raz v histórii obyvatelia, domy
a byty vo všetkých členských štátoch Európskej únie pri vyuţití rovnakých respektíve
podobných definícií zisťovaných údajov. Potom, ako obec príjme harmonogram jednotlivých
prác k uvedenej problematike, vhodnou osvetovou prácou budeme informovať obyvateľov.
Ladislav Vidra
starosta obce

Dňa 17.02.2011 v čase od 17h do 19h sa na Obecnom Úrade v Hrubej Borši uskutoční
informačné stretnutie so spoločnosťou projektu Byty Borša.
Informácie o projekte taktieţ nájdete na www.bytyborsa.sk, info@bytyborsa.sk alebo na tel.
čísle 0911 49 11 11.
Oznamujeme občanom, ţe od 14.2. 2011 moţno denne podľa stránkových hodín uhrádzať
poplatok za odvoz komunálneho odpadu a daň za psa za rok 2011 do 31. 3. 2011. Od tohto
dátumu je platná len nová nálepka na smetných nádobách.

Naša obec sa v posledných rokoch môţe popýšiť úţasným prírastkom. S malými „obyvateľmi“
akoby sa roztrhlo vrece. Preto obecný úrad v spolupráci s mamičkami vytvoril miesto aj pre tých
najmenších. V priestoroch kniţnice sme vybudovali detský kútik pre deti od 0 do 3 rokov.
Neznamená to však, ţe vojsť smú len mamičky na materskej s malými deťmi. Dvere budú
otvorené kaţdému, kto má rád malé deti a moţno s nimi rád strávi chvíľku.
Detičky, ktoré sú ešte v „predškôlkarskom“ veku, tu budú mať moţnosť stretnúť sa
so svojimi rovesníkmi, pohrať sa, či nájsť si prvých kamarátov. Mamičky si môţu
vymeniť skúsenosti, alebo len tak poklebetiť pri šálke čaju.
Aj pre tie najmenšie detičky je dôleţité tráviť čas s kamarátmi vo
svojom veku. Prispieva to nielen k rozvíjaniu zručnosti detí ale pomáha
nadväzovať sociálne kontakty s rovesníkmi a pobyt v kolektíve prospieva
imunitnému systému.
8.februára 2011 o 11.00 sme otvorili dvere kniţnice tým, ktorí sa ešte len začnú učiť
rozprávať.
Detský klub bude ďalej otvorený kaţdý:
utorok od 11.00 do 14.00
a
piatok od 14.00 do 17.00
Prineste si so sebou papučky a poďme sa spolu zahrať.
Marta Vrauková, vedúca kniţnice

Helena Holakovská (0903420810), vedúca klubu
Michaela Barabasová (0910956633), zástupkyňa klubu

Touto cestou sa chcem poďakovať mamičkám, menovite pani Holakovskej, pani Barabasovej, pani
Marte Vraukovej za veľmi uţitočnú prácu, ktorou architektonicky upravili časť Obecnej kniţnice pre
prácu našich najmenších – kandidátov do Materských škôl. Som veľmi rád, ţe ste sa takto rozhodli.
Veď uţ pred tromi rokmi som ,,niečo“ napísal do našich novín s dôrazom vybudovania Materského
centra. Váţim si takúto prácu, takúto iniciatívu matiek – mladých rodín. Som presvedčený, ţe naše
mladé mamičky túto výzvu na spoluprácu nájdu a čoskoro budú spoločne so svojimi deťúrencami
navštevovať toto zariadenie. Slávnostne tento kútik pokrstíme dňa 8.mája 2011 v rámci miestnych
osláv Dňa matiek na Boršaníka. Všetky podobné akcie a aktivity sa budú niesť v znamení 20 rokov
v prebudovanej budovy materskej školy v obci Hrubá Borša.
V čase pekných slnečných, teplejších dní, tento ţivot chceme premiestniť do miestneho parku.
Milé mamičky – mladé rodiny!
Pre vašu iniciatívu ihneď som začal rokovať s projektantmi – autormi prístavby budovy k Obecnému
úradu s tým, aby pôdorys projektu bol rozšírený o Klub našich najmenších. Určite to bude!
Ďakujem aj v mene samosprávy. Veľa úspechov a veľa radosti pre naše deti.
Ladislav Vidra
starosta obce

Zimný štadión v Hamuliakove, okr. Senec .
Volajte na telefóny:
Boris Majeský čt. 0917 13 13 13
alebo Edmund Bombara
e-mail: boris.majesky@hanikovo.sk

.

Nedávno v niektorých krajinách EÚ vypukol škandál okolo dioxínov, ktoré boli objavené v mäse a v mäsových
výrobkoch. Na základe výsledkov, ktoré európske krajiny ,,zachytili“ v Nemecku bolo zatvorených niekoľko
firiem a spracovateľských firiem. Čo sú to dioxíny? Sú to veľmi nebezpečné látky, ktoré podporujú vznik
a šírenie rakoviny. A uţ sme pritom. Medzi nami sú ale takí, ktorí verejne (aj mimo štvrtkov) spaľujú vo svojich
dvoroch, záhradkách rôzne odpady, v ktorých by sa určite našli aj plastové predmety, ktoré spaľovaním
vyprodukujú nebezpečný dioxín – podporujúci vznik zákerných chorôb. Ak nedisciplovaní spoluobčania budú
v tom pokračovať, samospráva bude nútená spaľovanie podľa platného zákona obce nariadenie z roku 2003
zrušiť.
Občan vyprodukovaný odpad bude musieť odstrániť na vlastné náklady. Poznamenávame, ţe v obci 2x do roka
sa robí veľké upratovanie. Vtedy obec zabezpečuje veľkoobjemové kontajnery, pričom sú aj také moţnosti, ţe
ku kontajnerom moţno priniesť aj zviazanú fóliu, ktorú akreditovaný výkupca s licenciou vykúpi. Plastové fľaše
kaţdý druhý týţdeň sa zberajú pracovníkom obce, ktorých odvoz zabezpečuje spoločnosť AVE. Problém
pociťujeme v zbere papiera, ktorý samospráva v krátkej budúcnosti vyrieši.
Ďalším veľkým problémom sa stáva pravidelné znečisťovanie jarkov pri hlavných cestách s tým, ţe nespratníci
vyhadzujú zo svojich osobných áut plastové vrecia naplnené kuchynskými a inými odpadkami. Spoluobčania,
prosíme vás o spoluprácu na tomto úseku starostlivosti o poriadok našej obce a jej okolia. Stačí zahlásiť štátnu
poznávaciu značku motorového vozidla na obecný úrad aj bez udania svojho mena. Takto sme riešili minulý rok
jeden prípad, keď z neďalekej obce k nám do obce priniesol „iný občan“ pokosenú trávu, ktorú vysypal pri
plynovej regulačke. Tu pomohol dôkazový materiál – fotografie. Problémami na úseku odpadového
hospodárstva zápasí aj miestna samospráva. Sme presvedčení, ţe čoskoro, ale spoločne s vami milí
spoluobčania, danú otázku vyriešime.
Samospráva obce

Príďte si zakorčuľovať, ŽUPA POZÝVA, vstup je bezplatný
Ak radi korčuľujete alebo, ak sa chcete naučiť môţete tak urobiť na novom klzisku na Hlavnom
námestí, v centre Bratislavy. Je určené pre verejnosť a vstup je bezplatný. Klzisko otvorili
slávnostným nahodením puku predseda BSK Pavol Frešo a primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Milan Ftáčik. Táto akcia je súčasťou aktivít, ktorými sa chce Slovensko prezentovať pred
majstrovstvami svete v ľadovom hokeji 2011, ktoré sa začnú 29. apríla. Klzisko bude v prevádzke do
28. februára. Chladiaca technológia umoţňuje jeho prevádzkovanie aţ do teploty vzduchu 15oC
OTVORENÉ:
VSTUP:
MIESTO:
ROZMERY KLZISKA:
HRÚBKA ĽADU:
UDRŢBA ĽADU:

10.00. – 22.00. hod denne
BEZPLATNE
HLAVNÉ NÁMESTIE, BRATISLAVA
15x30 mestrov
cca 5 cm
po kaţdej 1, 5 hodine 30 min. prestávka na úpravu klziska
MESTO BRATISLAVA
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Dohodli sa na doprave
Predseda BSK Pavol Frešo sa s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom zhodli na spolupráci
najmä v otázkach dopravy. Hovorili spolu o výstavbe nultého obchvatu Bratislavy a označili ho za
prioritu, rovnako ako plánovanú Bratislavskú integrovanú dopravu (BID), ktorá zlepší cestovanie
v rámci celého kraja. Práve zásluhou BID sa posilní verejná doprava na úkor osobnej dopravy.
Spoločnou témou boli tieţ cyklotrasy, ktoré chcú obaja rozširovať na území kraja a hlavného mesta.

S prihlásením na trvalý pobyt je spojený rozsiahly rámec administratívnych úkonov. Občan je
povinný pri hlásení trvalého pobytu predloţiť:
a) platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze. Ak ide o dieťa do 15
rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa.
b) platný cestovný doklad SR, alebo osvedčenie o štátnom občianskom príslušenstve SR, ak
nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
d) písomné potvrdenie v súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným
podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je
budova alebo jej časť v nájme.
Toto potvrdenie sa nevyţaduje, ak :
- ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
- ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom, alebo so
všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
- ide o prihlásenie manţela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
- vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca , ak je budova
alebo jej časť v nájme, potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na
trvalý pobyt súhlas o prihlásení občana na trvalý pobyt pred zamestnancom
obecného úradu.
Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný, okrem preloţenia uvedených dokladov vyplniť
a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie meno, priezvisko a rodné
priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, okr. narodenia, štát narodenia, ak sa občan narodil
v zahraničí tak rodné číslo, adresu nového trvalého pobytu, adresu predchádzajúceho trvalého
pobytu, dátum, podpis a údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti.
V poradí ďalším úkonom je výmena občianskeho preukazu.
Polícia vyţaduje doterajší občiansky preukaz a potvrdenie o trvalom pobyte. S právny poplatok za
výmenu občianskeho preukazu v tomto prípade je 4,50 €.
V prípade, ţe nepoţiadate o vydanie nového občianskeho preukazu pri zmene trvalého bydliska,
môţete dostať pokutu do 33€. Súčasne máte povinnosť poţiadať i o vystavenie nového
vodičského preukazu, pričom správny poplatok za jeho vydanie je 6,50€ a povinnosť poţiadať on
je do 15 dní od nahlásenia zmeny trvalého pobytu. Ďalej sa mení osvedčenie o evidencii vozidla,
lehota je 15 dní a za poplatok zaplatíte 4,50 €. Evidenčné číslo vozidla je povinné meniť v lehote
do 15 dní iba v prípade, pokiaľ ide o zmenu trvalého pobytu v rámci okresov a správny poplatok
predstavuje sumu 16,50 €. Zmenu pobytu v paralelne potrebné nahlásiť predovšetkým do
zdravotnej poisťovne, ktorá za nedodrţanie povinnosti vyrubuje pokutu aţ 331 €. Zmenu je
potrebné nahlásiť do ôsmich dní osobne na ktorejkoľvek pobočke alebo expozitúre, prípadne
vyplnením tlačiva Oznámenie poistenca (platiteľa) o zmenách a odoslaním poštou spolu
s fotokópiami potrebných dokladov. Tieţ sociálna poisťovňa stanovuje nahlasovanie zmeny do
ôsmich dní, pričom prísne sankcie vyrubuje najmä samostatne zárobkovo činným osobám.
Daňovému úradu je potrebné nahlásiť zmenu do 15 dní, pokiaľ sa mení s trvalým pobytom i sídlo
podnikania a tieţ Odboru ţivnostenského podnikania. Pokuta za nedodrţanie povinnosti môţe
predstavovať aţ 663 €. Zmenu trvalého pobytu, je potrebné nahlásiť aj zamestnávateľovi, bankám
a iným inštitúciám, s ktorými má občan uzatvorené zmluvy o poskytovaní sluţieb.
Odborná referentka
Obecného úradu Hrubá Borša
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