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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás stručne poinformovala o schválenom uznesení Obecného zastupiteľstva, činnostiach
a aktivitách obecného úradu.
OZ na zasadnutí dňa 11. januára 2011 okrem iného schválilo pre spoluobčanov – dôchodcov rozvoz obedov, ktorý sa
bude realizovať od 1. Marca 2011. Záujem o rozvoz je potrebné nahlásiť na Obecný úrad. Poplatok za rozvoz obedov je
0,20 €/deň/obedár. Dôchodca, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP má rozvoz realizovaný zdarma, preukaz ZŤP je
potrebné predložiť na obecnom úrade. Rozvoz je možné realizovať iba s výmenným obedárom, každý obedár je
potrebné označiť si celým menom a číslom domu.
Obci sa podarilo rozšíriť služby realizované pre spoluobčanov – od februára máte možnosť využiť priamo v našej obci
služby pedikérky. Váš záujem objednania sa na termín 22. februára je potrebné nahlásiť si na Obecnom úrade. Priestor
vyhradený pre túto službu bude v KD, vedľa kaderníctva.
Ďakujem spoluobčanom za príspevky – škoda, že anonymné. Keďže ani ja sa neskrývam v anonymite, prepáčte, ale
nebudem na ne reagovať. Odporúčam pisateľom oboznámiť sa s Ústavou SR, novelou zákona č. 369/1990 Z. z.
O obecnom zriadení, Základnými princípmi ochrany osobných údajov zakotvenými v Smernici Európskeho parlamentu a
Rady.
V termíne do 31. januára je potrebné zrealizovať úhradu – daň za psa. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov
chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Výška sadzby je 3 € za psa, samostatne žijúci dôchodca 1,50 €, osoby ZŤP
sú od platenia dane oslobodené. Úhradu máte možnosť zrealizovať v hotovosti na OÚ alebo elektronickou formou –
prevodným príkazom v prospech účtu č.13921212/0200 suma 3 €, VS: číslo domu, KS: 0308 ŠS 2011.
Určite sa Vám stalo, že ste prišli na OÚ a bolo zatvorené. Chcem Vás upozorniť na skutočnosť, že utorky a štvrtky sú pre
verejnosť nestránkové dni. Prosím o toleranciu k tejto skutočnosti. V týchto dňoch prebieha uzávierkové obdobie za rok
2010, je potrebné ekonomicky pripraviť a začať rok 2011. Akonáhle budú tieto administratívne práce hotové, určite
Vás radi vybavíme aj mimo stránkových dní.
Na cintoríne sú umiestnené dve 1 100 litrové nádoby a zostal jeden veľkoobjemový kontajner za cintorínom. Žiadam
občanov, aby aj tu separovali odpad, do veľkoobjemového kontajnera hádzať iba zvädnuté živé kvety a vence.
Veľkoobjemový kontajner tu nie je umiestnený pre to, aby sme doň hádzali odpad z domácností, staré náhrobné
kamene, skrine alebo kreslá.
Bývalé smetisko už neslúži ako smetisko. Aj napriek umiestnenému oznamu o zákaze vývozu smetí sa tu množí odpad.
Neuvedomujeme si, že vyhadzovanie odpadu na nelegálne skládky môže mať neblahé následky. Finančné zdroje obce
vieme použiť efektívnejšie, než len na vývoz a zbieranie smetí po obci! Možno tu odpad nevyhadzujeme my – domáci,
pokiaľ vidíte, že odpad sem vyhadzujú obyvatelia z okolitých obcí, prosím informujte nás na Obecnom úrade.
Toľko na úvod, verím, že informácie, ktoré sa dočítate v ďalších riadkoch budú pre Vás prínosom, získate obraz o tom,
čo sa v obci pripravuje, realizuje, prípadne udialo.
Starostka

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Údaje sa
zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na
sobotu 21. mája 2011.
Sčítanie upravuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Podľa tohto zákona
poskytnúť údaje na účely sčítania je povinný:
• každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu; cudzinec, ktorý má pobyt na území
Slovenskej
republiky
kratší
ako
90
dní,
poskytne
údaje
v
obmedzenom
rozsahu,
• vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca domu za každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu,
ktorá
je
obývaná
v
rozhodujúcom
okamihu
sčítania,
• vlastník bytu alebo správca bytu alebo nájomca bytu alebo podnájomník bytu pri sčítaní bytov.
Čas sčítania, čiže dobu, počas ktorej sa sčítanie vykoná, ustanoví vláda Slovenskej republiky tak, aby bol známy
najneskôr 120 dní pred vykonaním sčítania. Sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti
zabezpečia obce. Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je
bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára po jeho predchádzajúcom súhlase vymenuje
starosta obce. Sčítací komisár je povinný preukazovať sa počas výkonu činnosti osobitným poverením starostu
obce.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude výnimočné z dvoch dôvodov. Podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 sa uskutoční po prvý raz v histórii vo všetkých členských štátoch Európskej
únie naraz pri využití rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým medzinárodná
porovnateľnosť výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, čo má z hľadiska rozhodovania a prognózovania
osobitný význam. Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si obyvatelia Slovenskej republiky budú môcť
po prvý raz v histórii vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme
prostredníctvom pripravovanej internetovej stránky. Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre
štatistické potreby. Sú jedinečné a v Slovenskej republike sa nedajú získať inak len spoluprácou s obyvateľmi.
Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa budú zverejňovať priebežne, komplexné výsledky
budú známe najneskôr v marci 2014.
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a/ Zápis detí do prvého ročníka ZŠ bude v dňoch 8. a 9.2.2011 od 14.oo -17.oo hod. v priestoroch ZŠ v Chtelnici.
b/Zápis detí do MŠ v Nižnej bude od 17. - 21.2.2011. Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ zverejní riaditeľka MŠ
oznamom , ktorý bude vyvesený na dverách OÚ a v MŠ.
Básnička na február:
Telíčko je ako skrinka, v ktorej niečo ukrývam.
No namiesto šiat a vecí, srdce, pľuca ja tam mám.
Pľúcami ja dýcham rád, skús to aj ty kamarát. /Nádych/
Srdiečko mi v tele bije, a telíčko krásne žije.
Mám rád srdce, pľuca, hlavu, celé telo,
nechcem, aby ma v ňom niečo zabolelo.
Mám ho rád a chránim si ho preto.
Vďaka srdcu a nohám, veľmi rýchlo utekám.
No a keď už dlho bežím, oddýchnem si kratúčko a počúvam tichúčko, ako bije srdiečko.

Z obecného zastupiteľst va
Uznesenie č. 01/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.1.2011
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej
A. schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

zapisovateľa a overovateľa zápisnice
program zasadnutia OZ
voľbu mandátovej a návrhovej komisie
organizačný poriadok obce Nižná
zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nižná
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Nižná
schvaľuje preventivára obce a vedúceho kontrolnej skupiny
rozvoz obedov dôchodcom obce
príspevok pri narodení dieťaťa
štatút obce
pracovný poriadok obce Nižná
preplatenie dovolenky starostovi obce p. Mikušovi pri ukončení funkcie

B. berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
informáciu zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
informácie o združení DHZ Nižná
povinnosti obce na úseku požiarnej ochrany
info ohľadom riešenia čističky odpadových vôd pri nájomných bytovkách
informáciu o harmonograme výziev o nenávratných finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom
operačného programu OPŽP na rok 2011
systém integrovaného financovania separovania odpadov cez spoločnosť ENVI-PAK
informáciu o povinnosti vedenia kroniky obce
informáciu o zverejňovaní dokumentov na webovej stránke obce
informáciu o zmene poskytovateľa internetu na OÚ
informáciu o štruktúre pracovníkov obce
preverenie možnosti vykurovania KD a OÚ tak, aby bola možnosť odstaviť jednotlivé sekcie budovy od
vykurovania, resp. aby bola možnosť regulácie teploty v týchto častiach.
preverenie možnosti zámeny el. verejného osvetlenia obce za nízkoenergetické svetelné body reagujúce
samočinne na stupeň tmy resp. svetla.

C. nariaďuje
1. Predsedovi DHZ v spolupráci s preventivárom obce vypracovať do 1. marca 2011 plán
preventívnych protipožiarnych kontrol v obci Nižná

Prehľad svätých omší
Streda: 2.2.2011 o 1700 hod.
Piatok: 4.2.2011 o 1700 hod.
Nedeľa: 6.2.2010 o 930 hod.
Streda: 9.2.2011 o 1700 hod.
Nedeľa: 13.2.2011 o 930 hod.
Streda: 16.2.2011 o 1700 hod.
Nedeľa: 20.2.2011 o 930 hod.
Streda: 23.2.2011 o 1700hod.
Nedeľa: 27.2.2011 o 930 hod.

Za Teodora Dimitrova a rodičov
Za rod. Bukovčáková, Blanárovú a Luciu Bukovčákovú
Za Ivana Dohnála
Za poďakovanie k 80-tym narodeninám
Za poďakovanie a Štefana Pavliša a rodičov Pavlišových a Žákových
Za starých rodičov Papayových, Kováčových a Jančovičových
Za zomrelých z rodiny Vaškovej a Kováčovej
Za Františka a Filoménu Kováčových, Štefana a Annu
Hinkových a za Štefana, Katarínu Kováčových a dcéru Libušu
Za Františka Zemku a rodičov

Do novej sezóny
s novými členmi výboru
Dňa 15. Januára 2011 sa konala členská schôdza TJ Družstevník Nižná. Na schôdzi prebehla voľba nových členov
výboru:
Šimkovič Peter
predseda
Mahaj Matúš
koordinátor mládeže
Ondríšek Maroš tajomník
Horník Ján
hospodár
Lukáš Velšic
pokladník
Lacika Patrik
člen
Kosmál Ľuboš
kontrolór
Bohunčák Tomáš člen
Funkciu trénera bude vykonávať Peter Magula.
Doterajší predseda pán Ing. Jozef Mikuš sa funkcie vzdal, členom TJ zostáva naďalej, s prísľubom pomoci pre ďalší
chod klubu.
Na schôdzi sa zhodnotilo pôsobenie počas minuloročnej sezóny, pán Mikuš vyzdvihol určitú spokojnosť a záujem
jednotlivých hráčov pôsobiacich v klube ale i nedostatky, ktoré sprevádzajú TJ Nižná dlhší čas.
Okrem iného TJ momentálne rieši zimnú prípravu, opravu športového areálu, prácu s mládežou a aktivity klubu
spojené s kultúrou.
Maroš Ondríšek, tajomník TJ

Súčasťou detského karnevalu je pripravená súťaž O najchutnejšiu fašiangovú šišku alebo fánku. Veríme, že
šikovné gazdinky našej obce sa nedajú zahanbiť a napečú tieto tradičné pochúťky, ktoré neodmysliteľne patria
k fašiangom. Prosíme gazdinky, ktoré sa zapoja do súťaže, aby sa prihlásili na OÚ. Porota sa už teraz teší na
náročnú úlohu, ktorá ju čaká! Víťazky budú odmenené praktickými cenami do domácnosti.
Počas jarných prázdnin (21. – 25. Februára) organizujeme pre deti spoločne s mamičkami, babkami, starými
mamami tvorivú dielňu s veľkonočnou tématikou. Prosíme záujemcov, ktorí sa chcú naučiť niečo nové, prípadne
vedia ukázať svoje zručnosti iným, aby sa do 10. februára prihlásili na OÚ.
Hľadáme kronikára obce, osobu, ktorá má pekné, čitateľné písmo, ovláda pravopis aj štylistiku a vedela by
výstižne zaznamenávať dianie v Nižnej. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na OÚ.

