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Občasník obce Sedlice
I. ČÍSLO

NEPREDAJNÉ

JANUÁR 2009

SLOVO NA ÚVOD
Vážení občania, uplynul rok, odkedy
sa Vám dostalo do rúk Usmernenie
k zberu a vývozu odpadov – Občasník
1/2008.
Aj keď toto usmernenie dostala každá
domácnosť a celý rok bol k dispozícii aj na
internetovej stránke obce / www.sedlice.sk
- pre strednú a mladšiu generáciu / nedá sa
povedať, že by všetci občania rešpektovali
to, čo bolo schválené a zverejnené.
Väčšina našich občanov je čestných, no

nájdu s aj takí, ktorým na čistote, poriadku,
na dobrom mene našej obce nezáleží
a správajú sa tak, ako keby im patrilo aj to,
čo v skutočnosti nevlastnia. Aj kvôli týmto
negatívnym javom v našej obci, no aj pre
potrebu ďalších informácií pre vás, sme sa
rozhodli aj v tomto roku rozdať do
všetkých domácností ďalší informačný
občasník, tentokrát pod názvom ozveny
Sedlíc. Tento bude rozdelený do dôležitých
kapitol, ktoré je potrebné uverejniť.

ODPADY- ČIERNÉ SKLÁDKY – nezodpovední občania
V našej obci sa už dlhodobo, no v poslednej dobe
zvlášť často stáva, že niektorí občania likvidujú
svoje odpady v rôznych častiach našej obce,
zakladajú a obnovujú čierne skládky odpadov
z biologických a častokrát aj nebezpečných
rakovinotvorných druhov odpadov.
Obecný úrad zabezpečuje kompletný odvoz
a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu od
občanov a organizácií, pričom každý má pridelený
príslušný počet nádob podľa všeobecne záväzného
nariadenia. Likvidácia ďalších odpadov, aj
nebezpečných, je taktiež zabezpečovaná formou
separácie skla a plastov v spoločných zberných
nádobách rozmiestnených v obci. Zber železného
šrotu každoročne v jarných mesiacoch zabezpečuje
dobrovoľný hasičský zbor. Papier pravidelne
zbierajú žiaci základnej školy. Nebezpečné odpady
ako sú akumulátory, pneumatiky, elektronika
a staré domáce spotrebiče sú odvážané 2x ročne od
brán rodinných domov a odborne likvidované
vývozcom odpadov.
Aj napriek takémuto komplexnému zabezpečeniu
odvozu a likvidácii odpadov viacerí naši
spoluobčania odvážajú niektorý z týchto odpadov
do rôznych častí obce, sypú ho do prírody, neraz aj

priamo v lese, čím kazia nielen vzhľad okolia
obce, ale veľmi ničia životné prostredie a spodné
vody neuvedomujúc si, že tým nebezpečne
ohrozujú svoje zdravie, zdravie svojich detí
a vnúčat, ale aj ďalších generácií, ktoré prídu po
nich. Nakoniec to dokazuje aj zvyšujúci sa počet
alergií, rôznych dýchacích chorôb, no aj
onkologických ochorení aj v našej obci. Poniektorí
občania tieto druhy nebezpečných odpadov za
svojimi záhradami, alebo na konci ulíc pravidelne
spaľujú, čo je ešte horšie, lebo v spalinách sa
nachádzajú rôzne, veľmi nebezpečné karcinogénne
látky a tieto potom všetci dýchame.
Biologický odpad z našich domácnosti, t.j. seno,
pokosená tráva, odpad zo zeleniny alebo ovocia,
ako aj konáre ovocných stromov tiež končia na
čiernych skládkach za obcou. V tomto prípade tiež
chceme upozorniť, že každá domácnosť má
biologický odpad zlikvidovať na svojom domácom
kompostovisku, ktoré si môže veľmi jednoducho
urobiť na vlastnom pozemku – záhrade
/v minulosti: hnojiská, biopareniská... /
Ďalším z nebezpečných odpadov, ktorý taktiež
veľmi často končí v priekopách a potokoch sú
fekálie, ktoré ohrozujú naše spodné vody – studne
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a svojím zápachom znepríjemňujú život čestným
občanom,
ktorým
svoje
fekálie
vyváža
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice
za prijateľnú cenu priamo do čističky odpadových
vôd, respektíve PDP Sedlice. Ďalšou z možností je
čistenie fekálií baktériami, ktoré sa dajú kúpiť už
aj v našej obci, a tu chceme zdôrazniť, že po
takomto pravidelnom a dôkladnom prečistení je
možné ich vypustenie na vlastný trávnik - záhradu
s ohľadom na blízkosť studní a susedov. V našej
obci sa pripravuje aj výstavba čistiarne odpadových
vôd a kanalizácie, ktorá sa skomplikovala po
nástupe terajšej vlády, ktorá vylúčila obce do 2000
obyvateľov z možnosti čerpania finančných
prostriedkov z EÚ na tieto stavby. Aj napriek tomu
obec pokračuje v jej príprave. Občanov, ktorí z
dôvodu finančných nákladov vypúšťajú tekuté
odpady chceme upozorniť na to, , že po výstavbe
čističky a kanalizácie bude táto služba tiež
spoplatnená.
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Terajšia priemerná cena za stočné v obciach
s kanalizáciou a čistiarňou je približne toľko, koľko
je potrebné zaplatiť zhruba za tri vývozy
uskutočnené Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou Košice. Pripojenie domácností na
obecnú kanalizáciu bude zo zákona povinné.
Vývoz nadrozmerného a stavebného odpadu je
potrebné nahlásiť na obecný úrad a nerozvážať ho
svojvoľne na rôzne pozemky, čím sa spôsobuje
škoda vlastníkom, alebo užívateľom týchto
pozemkov. Páchateľom, ako aj vlastníkom
pozemkov môže byť pri zistení takejto činnosti zo
strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia
uložená vysoká pokuta.
V nedávnom období obec dala opätovne vyčistiť
a upraviť čierne skládky, čo stálo nemálo
finančných prostriedkov, ktoré mohli byť použité
na iné veľmi potrebné investície v obci.

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo dôrazne vyzývajú občanov, ktorí vyvážajú odpady na čierne
skládky, znova ich obnovujú alebo iným nezákonným spôsobom likvidujú biologické, nebezpečné
a fekálne odpady v našej obci, aby upustili od týchto činností a prestali takto ničiť životné prostredie
pre našu a nasledujúce generácie. Zároveň vyzývame slušných a čestných občanov, ktorým záleží na
zdravom životnom prostredí a peknej prírode v okolí našej obce, aby neodkladne oznámili starostovi
obce, alebo poslancom obecného zastupiteľstva, kto z našich občanov toto znečisťovanie robí.
Páchatelia týchto nezákonných činností budú prísne pokutovaní a obec na nich môže podať aj trestné
oznámenie.
„ KAŽDÉMU OBČANOVI BY MALO ZÁLEŽAŤ NA ČISTOTE NAŠEJ OBCE A NA
ZDRAVÍ SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH.“

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ – vizitka našej obce
V zastavanom území našej obce, okolo miestnych komunikácií a potokov sa nachádzajú
pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce. V minulosti často občania vlastnými silami a prostriedkami
prispeli k ich úprave zveľadeniu a udržiavaniu, za čo im patrí chvála a poďakovanie. Dnes sa
s podobnou ochotou a záujmom u našich občanov stretávame zriedkavejšie. Naopak, je dosť veľa
takých, ktorí svojvoľne využívajú tieto verejné priestranstvá aj na dlhodobejšie skladovanie
rôznych materiálov, stavebných hmôt, palivového dreva, občas aj autovrakov atď. Tu chceme
pripomenúť že aj na krátkodobé využívanie verejného priestranstva je potrebný súhlas obce, ktorý
je podmienený zákonným poplatkom.
Našu obec často navštevujú rôzni ľudia, či už sú to Vaši príbuzní, turisti a hostia, ktorí sa sem aj
radi vracajú. No spomínanou činnosťou niektorých občanov, ktorým nezáleží na vzhľade našej
obce, sa kazí aj jej dobré meno a povesť. Zároveň zabraňuje v udržiavaní týchto priestranstiev, tj.
Kosenie, prípadne mulčovanie, ktoré zabezpečuje obecný úrad.
Preto žiadame všetkých tých občanov, ktorí doteraz skladujú na verejných priestranstvách
rôzne materiály, aby ich čo najskôr uložili na vlastné pozemky /dvory, záhrady/, respektíve
požiadali OcÚ o povolenie dočasného uloženia. V jarnom období obec bude zabezpečovať
úpravu priestranstiev aj za pomoci techniky. Mohlo by sa stať, že dôjde k znehodnoteniu alebo
odstráneniu skladovaných materiálov.
Aj takto môžete prispieť k skrášleniu našej obce.
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NÁŠ CHODNÍK – chodník pre každého
V posledných rokoch sa zvyšovala
frekvencia ťažkej nákladnej dopravy
prechádzajúcej cez našu obec, preto
bolo potrebné
okolo štátnej cesty
postaviť chodník. A to hlavne kvôli
deťom
navštevujúcim
základnú
a materskú školu, no aj pre ostatných
občanov.
Zároveň sa bezpečne
prepojila južná časť obce s centrom.
V tejto frekventovanej časti obce je aj
farský kostol a futbalové ihrisko. Túto
dôležitú stavbu v obci sa nám podarilo
ukončiť v roku 2007. Ako sa nám to
podarilo a či slúži svojmu účelu, to sa
ukazuje až teraz. Niektorým občanom
a to nielen starším sa tento profil
chodníka s častým klopením nie veľmi
páči, lebo ho odmietajú používať,
niekedy bezdôvodne aj za sucha. Musia
si byť ale vedomí toho, že ohrozujú
sami seba aj iných, a to obmedzovaním
plynulosti cestnej premávky. Neraz sa
stáva aj vo večerných hodinách, že
ťažké nákladné autá sa im musia
nebezpečne vyhýbať ba aj zastavovať.
Chceme ubezpečiť všetkých občanov,
že obec dala postaviť chodník podľa
platných noriem cestného a stavebného
zákona
a v súlade
s vydaným
stavebným povolením.
Bohužiaľ, nie je možné túto cestu, ako
aj chodník rozšíriť a upraviť tak, aby
vyhovovali všetkým.

Často sa stáva aj to, že chodník, ktorý
má slúžiť chodcom, slúži motoristom
ako parkovisko pre autá niektorých
našich občanov alebo ich návštev.
Potom sú chodci, aj mamičky s kočíkmi
nútení obchádzať ich po nebezpečnej
ceste.
Našťastie väčšina vodičov platnú
vyhlášku dobre pozná a za ich
ohľaduplnosť voči chodcom im patrí
poďakovanie. Tých, ktorí nerešpektujú
vyhlášku, žiadame o jej dodržiavanie
a umožnenie využívania chodníka pre
chodcov.
Ďalším problémom chodníka je jeho
udržiavanie jednak v letnom, ale hlavne
v zimnom období. Zo zákona platí, že
vlastník, alebo užívateľ susednej
nehnuteľnosti k chodníku zodpovedá aj
za jeho stav. Toto pravidlo dodržiava
iba necelá polovica občanov bývajúcich
v jeho susedstve, za čo im taktiež
v mene všetkých občanov ďakujeme.
Ostatných chceme upozorniť, že obec
nemá také kapacity, aby mohla
každodenne
udržiavať
chodník
v bezpečnom stave, no zároveň aj
požiadať o pomoc pri jeho udržiavaní.
Veríme, že si na náš chodník, aj jeho
nerovnosti postupne všetci zvyknú
a ocenia hlavne jeho bezpečnosť.

„ Najdôležitejšie je pre každého zdravie
a bezpečnosť“
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PREVÁDZKA
CINTORÍNA A
DOMU SMÚTKU
Koncom roka 2008 došlo
k zmene pri pochovávaní zosnulých
v našej obci. Obec na základe
nového zákona o pohrebníctve
pristúpila k novému systému správy
a prevádzky pohrebiska. Obecné
prejednalo
tento
zastupiteľstvo
problém
a
ako
odborného
certifikovaného správcu navrhlo
„Pohrebnú službu PIETA“, s ktorou
obec v blízkej dobe uzatvorí zmluvu.
To znamená, že všetky úkony
spojené so zabezpečovaním pohrebu
a pochovávaním počnúc od výkopov
hrobov až po ukončenie samotného
pohrebného obradu , bude zabezpečovať
uvedená pohrebná služba podľa cenového
výmeru a na základe dohody medzi
pozostalými a Pohrebnou službou PIETA
p. Holinga

Tel. kontakt: 0907 636 885,
0915 554 814
Ďalšou zmenou je, že za nového správcu
domu smútku bol schválený p. Anton
Petrenčák, Sedlice č.d. 65

Tel. kontakt: 051/ 7782 270
0915 460227
Zároveň Vás upozorňujeme, že všetky
výkopové a stavebné práce je potrebné
vopred nahlásiť a zaevidovať na obecnom
úrade.
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FARSKÝ KOSTOL
- NÁŠ SPOLOČNÝ
CHRÁM
Dosť veľa práce je pred
nami aj na oprave farského
kostola, kde je potrebné:
- očistiť
a omaľovať
strechu, vrátane veže
- vymaľovať interiér
- opraviť
a omaľovať
fasádu
- dokončiť
chodníky
okolo kostola
- urobiť novú podzemnú
elektrickú
káblovú
prípojku do kostola,
vrátane vonkajšieho osvetlenia areálu
/ materiál a svietidlá sú zakúpené už 2
roky/
- realizovať stavbu chodníka od štátnej
cesty ku kostolu
- upratať a dokončiť terénne úpravy
areálu
- opraviť oporný múr okolo štátnej
cesty, respektíve ho zbúrať, prekryť
priekopu a pred farou vystavať
parkovisko
- opraviť alebo vymeniť ukazovateľ
čísel piesní
Všetky tieto práce na oprave farského
kostola a areálu si vyžiadajú veľa obety,
no aj nemálo finančných prostriedkov,
preto vás žiadame o pomoc.
Je na každom z nás, veriacich, ako
prejavíme svoju vieru teraz, keď je to
najviac potrebné.

PROBLÉMY S VOĽNÝM POHYBOM PSOV
V našej obci máme v súčasnosti evidovaných 105 psov. Aj keď väčšina
majiteľov dodržiava Všeobecné záväzné nariadenie obce
o podmienkach držania psov , tj. chová psa /psov/ v dobre uzavretých
priestoroch, voliérach, dvoroch, sú v našej obci aj takí, ktorí dlhodobo
ignorujú tento zákon. Často ani nevedia, kde sa ich pes nachádza, iní zasa
úmyselne v nočných alebo v denných hodinách psa vypustia. Sú aj takí,
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ktorí si to s úsmevom na tvári zľahčujú s ospravedlnením, že ich pes nikomu neublíži.
Tu by sme sa radi spýtali, na čo je pes takému chovateľovi, keď sa o neho
skoro vôbec nestará, alebo sa stará tak, že ho priviaže na krátky ťažký reťaz
a pes potom dlhé roky znervózňuje a znepríjemňuje život blízkym susedom
svojím brechotom. Tým ho v podstate trýzni a zároveň ubližuje svojím
susedom a spoluobčanom.
Chceme preto dôrazne upozorniť týchto občanov, že trpezlivosť zo strany
samosprávy našej obce je na konci a v prípade voľného pohybu , alebo
trýznenia svojich psov budú nekompromisne pokutovaní.

„Keď sa o psa nechceš, alebo nevieš postarať, nemáš právo, aby si ho
vlastnil“

ČO NÁS ČAKÁ V TOMTO ROKU
Tak ako v každom roku aj teraz sme si
v obecnom zastupiteľstve vytýčili úlohy
a ciele, ktoré by sme chceli zrealizovať. Či
sa nám to všetko podarí to uvidíme, keď
to budeme hodnotiť na konci roka.
Čo sa týka obce, chceme v tomto roku
dokončiť opravu obecného úradu, t.j.
uskutočniť výmenu okien, opravu fasády a
vymaľovanie spoločenskej sály.
V rámci projektov z fondov Európskej
Únie má obec zatiaľ podané dva projekty:
Modernizácia Základnej školy - 14
miliónov Sk
Rekonštrukcia hasičskej stanice - 9
miliónov Sk
Na tieto projekty môžeme v tomto roku
získať dotáciu.
Ďalej
máme
rozpracovaný
projekt
Rekonštrukcie miestnych komunikácií
/na ktorý už máme vydané stavebné
povolenie/, verejnej zelene, detskej
oddychovej zóny a čakáme na vyhlásenie
termínov pre ich podanie. V tomto roku by
sme chceli ešte ukončiť projektovú
prípravu Výstavby vodovodu, kanalizácie
a čistiarne odpadových vôd a získať
stavebné povolenie na túto stavbu.
Z ktorých fondov budeme môcť žiadať
finančné prostriedky na tieto stavby ukáže
vývoj v tomto roku.
Ďalšie
plánované
akcie:

-

úprava priestranstva smerom do
„Hučka“
- vyčistenie korýt potokov
- oprava
zábradlia
futbalového
ihriska
- ukončenie 2. etapy a otvorenie
Náučného chodníka „Dunitová
Skalka“
- oprava a maľba Domu smútku
Okrem týchto prác nás čaká ešte množstvo
menších úloh, ktoré budeme realizovať
podľa časových a finančných možností
obce. V tomto roku nás okrem práce
čakajú aj slávnostnejšie chvíle. Ako je už
mnohým z Vás známe na rok 2009 pripadli
obci tieto okrúhle výročia:
- 680. výročie prvej písomnej zmienky
o našej obci
- 150. výročie výstavby a posviacky
farského kostola
- 85. výročie založenia Dobrovoľného
hasičského zboru
K týmto výročiam Obecné zastupiteľstvo,
Dobrovoľný hasičský zbor a farnosť
spoločne pripravujú slávnosti a rôzne
sprievodné akcie. Chceme, aby tieto
slávnosti prebehli v slávnostnej a dobrej
spoločenskej atmosfére, a preto do týchto
osláv chceme zapojiť všetky fungujúce
organizácie a skupiny. Privítame aj pomoc
jednotlivcov, ktorí chcú prispieť k
zdarnému priebehu našich osláv.
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ÚRADNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV
Miestne poplatky a dane:
Daň za psa:
- je splatná do 31.1. bežného roka
- výška dane na rok 2009 je 7,96 € (240,- Sk)
- priznanie k dani za psa je potrebné podať hneď po zaobstaraní
psa
Miestny poplatok za odpad:
- je splatný do 30.04. bežného roka
- výška poplatku je 0,0182 € na osobu a kalendárny deň / 6,64 € za osobu / kalendárny rok (200,Sk)
- úhrada vyššia ako 33,19 € (1.000,- Sk) je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to
k 30.04. a 30.06. bežného roka
- poplatok je možné uhradiť aj naraz
- o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa VZN č. 4/2008 o miestnych daniach možno žiadať na
obecnom úrade do 31.1. bežného roka. Na žiadosti podané po uvedenom termíne sa
neprihliada !!!
Daň z nehnuteľnosti:
- do 31.1. bežného roka nahlásiť všetky zmeny týkajúce sa vlastníckych vzťahov (zmena vlastníka
– dedičské konanie, darovacie zmluvy, kúpne zmluvy, zmena výmery pozemkov, prístavby a iné
zmeny.) Zmeny je potrebné nahlásiť aj v prípade, že zatiaľ nedošlo k zápisu v katastri
nehnuteľnosti. K podaniu (zmene) daňového priznania stačí doniesť niektoré z hore uvedených
zmlúv, alebo zápisnicu z dedičského konania.
- o úľavy pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤPS nie je potrebné žiadať opätovne, o úľavy požiadajú
len občania, ktorí majú nový preukaz
- Je splatná v troch splátkach:
50% do 31.05. bežného roka
25% do 31.07. bežného roka
25% do 30.09. bežného roka
Daň je možné zaplatiť aj naraz.
Trvalý pobyt:
- novorodencov je potrebné prihlásiť na trvalý pobyt (jeden z rodičov) na Obecnom úrade
v Sedliciach do 30 dní od narodenia dieťaťa
Vzory žiadosti:
Na internetovej stránke obce www.sedlice.sk sú pre potreby občanov umiestnené v okne „Tlačivá
na stiahnutie“ vzory žiadosti na stiahnutie z týchto oblastí:
- stavebné konanie
- daňová povinnosť
- životné prostredie

SLOVO NA ZÁVER
V závere sa Vám všetkým chceme poďakovať za pochopenie toho, na čo sme Vás chceli týmto
listom upozorniť. Veríme, že všetci svojim dobrým prístupom prispejeme k spoločným
hodnotám, rozvoju a napredovaniu našej krásnej obce.

Starosta obce - Imrich Krajňák
Poslanci obecného zastupiteľstva
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