SLIŽÁR
OBČASNÍK OBCE SOLČANY

december 2012

Vážení spoluobčania, rodáci,
prihováram sa Vám prostredníctvom nášho občasníka Sližár.
Vedenie obce Solčany sa rozhodlo po niekoľkoročnej odlmke opätovne zahájiť vydávanie Solčanských novín – občasníka Sližár. Posledné číslo vyšlo v marci 2007. Prostredníctvom občasníka Sližár,
ktorého vydávanie by malo byť 3 až 4 krát do roka, by sme chceli
svojich občanov ale i rodákov, ktorí sú roztrúsení po celom Slovensku i svete, informovať o dianí v našej obci. Našim cieľom je, aby sa
občasník Sližár dostal do každej rodiny v obci. Tieto informácie by
mali byť hlavne z bohatého kultúrneho, športového a spoločenského
života v obci Solčany, ale i o dianí v Mikroregióne Západný Tríbeč
a združenia Svornosť, ktorých súčasťou je naša obec.

Keďže sme v adventnom a predvianočnom období a toto číslo sa
Vám dostane do rúk práve pred vianočnými sviatkami, dovoľte mi
vážení spoluobčania a rodáci, aby som Vám v mene svojom, pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva, zaželal
požehnané vianočné sviatky, veľa vianočnej radosti v kruhu svojej
rodiny, hlavne veľa zdravia, šťastia a pohody. Taktiež pri príležitosti
Nového roku 2013 Vám želám veľa úspechov, šťastia a veľa energie
a síl.
Ing. Juraj Soboňa
starosta obce Solčany
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Predvianočné posedenie so seniormi
V nedeľu 16. decembra 2012 sa popoludní v Dome kultúry
v Solčanoch konalo tradičné predvianočné posedenie s občanmi - seniormi, ktoré sa koná pod záštitou starostu obce Solčany. Toto podujatie
je tradične bohaté na kultúrny program a tradície, ktoré sa v našej obci
udržiavajú. Podujatie bolo podporené aj z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja. V úvode slávnostného programu vystúpil v príhovore
starosta obce Ing. Juraj Soboňa, kde všetkých prítomných vyzval, aby si
minútou ticha uctili pamiatku všetkých tých občanov a seniorov, ktorí nás
opustili v roku 2012. Následne v svojom krátkom programe informoval
o dianí v obci ako aj pripravovaných projektoch do budúcna. Okrem iného
sa poďakoval všetkým občanom za ich pozitívny vzťah a zapájanie sa do
činnosti obce.

V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej školy
v Solčanoch ako i ženská spevácka skupina Lišňanka a mužská spevácka skupina Lidovec, ktorí
predviedli scénky a krátke pásmo z dávnych
zvykov našich predkov. Účinkujúci boli oblečení
v typických solčanských krojoch.
Toto tradičné podujatie sa stretlo s veľmi kladným ohlasom všetkých
prítomných.
Na záver starosta obce poprial všetkým občanom veľa zdravia, šťastia
a pohody pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov a Nového roku
2013.

Oznamujeme všetkým športovým a futbalovým fanúšikom, že v sobotu dňa 29. 12. 2012 sa naše A – mužstvo OFK Solčany zúčastní tradičného halového turnaja, poriadaného Oblastným futbalovým zväzom Topoľčany. Tento turnaj sa uskutoční v športovej hale v Topoľčanoch.
Prvé zápasy naši chlapci odohrajú v skupine o 11. hod., vyvrcholenie

turnaja je v popoludňajších hodinách.
V skupinách sa stretneme s mužstvami: Veľké Bedzany, Veľké Dvorany a Norovce.
Príďte povzbudiť našich chlapcov na toto športové podujatie!

Športový oznam

Obnova chodníkov na cintoríne I. etapa
V mesiaci august 2012 sa uskutočnila obnova chodníkov na miestnom
cintoríne.
Obec realizovala túto stavbu “ Chodníky na cintoríne v Solčanoch
I. etapa “ z vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce. Na základe
výberového konania práce realizovala firma Ren-Invest, s. r. o., Tovarníky
v sume 19 492,66 € s DPH.
Obnovili sa chodníky na starom cintoríne. Obnovil sa chodník vedľa domu

smútku a taktiež zrealizovaný je chodník na novom cintoríne pri nových
hrobových miestach.
V budúcom roku chce obec pokračovať v budovaní chodníkov na miestnom cintoríne, v obnove vstupu do starého cintorína, ako i obnove jestvujúceho domu smútku. Taktiež v pláne máme osadenie lavičiek, smetných
košov, ako i výsadbu okrasných drevín na starom i novom cintoríne.

Obnova miestnej komunikácie – ulica Prvá
V mesiaci júl 2012 obec Solčany uskutočnila realizáciu obnovy miestnej komunikácie na ulici Prvej.
Na základe výberového konania, ktoré prebehlo v mesiaci 06/2012 túto
zákazku realizovala firma ZDB spol. s.r.o. Báb, okres Nitra v hodnote
18.642,59 € bez DPH.
Obec Solčany realizovala tento projekt z vlastných finančných prostriedkov. Odovzdanie a prevzatie staveniska prebehlo dňa 9. júla 2012 a
stavba bola ukončená preberacím konaním dňa 23.7.2012.
Je to prvá miestna komunikácia v obci zhotovená so zámkovej dlažby
vo farebnom prevedení.
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Všeobecne záväzné nariadenia obce Solčany
(ďalej len „VZN“) účinnosť od 1. 1. 2013

VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady :
! týmto nariadením sa zavádza poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady(ďalej len „poplatok“), ustanovuje sa sadzba poplatku,
dĺžka obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti
platenia poplatku, ohlasovacia povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej
povinnosti, splatnosť poplatku a určenie prípadného zníženia alebo odpustenia poplatku, spôsob a lehota na uplatnenie zníženia alebo odpustenia
ako aj iné náležitosti vyberania poplatku.

! poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

majú občania počas zberu v domácnostiach- nové vrecia poskytuje obec,
zber plastov v igelitových vreciach sa uskutočňuje 6 x ročne na obcou danom mieste, zvoz plastov zabezpečuje oprávnená organizácia zodpovedná
za zber KO – firma ENVIGEOS

! Kovy – 20 01 40 zber kovov je v obci zabezpečený prostredníctvom zberného dvora, ktorý prevádzkuje súkromná firma KENVIS,

! Opotrebované pneumatiky 16 01 03 – zber bude vykonávaný
na zbernom dvore - firma KENVIS

ktoré vznikajú na území obce Solčany.

! Sklo (vrátane odpadov z obalov) – 20 01 02 sa ukladá do

! Platiteľom poplatku je :

plechových kontajnerov 1100 litrových rozmiestnených po obci, zvoz skla
je zabezpečený podľa potreby občanov oprávnenou organizáciou zodpovednou za zber KO - ENVIGEOS

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt1 alebo prechodný pobyt
alebo, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je
stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri ako vodná
plocha ( ďalej len nehnuteľnosť )
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

! Výška poplatku :
a) Fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
0,045 EUR za osobu a kalendárny deň.
Poplatok obec vyrubí rozhodnutím každoročne na celé zdaňovacie obdobie (kalendrárny rok).
VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom, BRO (biologicky rozložiteľné odpady), BRKO (Biologicky
rozložiteľné komunálne odpady) a elektroodpadov z domácností, spôsob
zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce Solčany
Toto nariadenie sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec Solčany vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi, vrátane BRO a BRKO.
Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území obce Solčany.
Komunálnymi odpadmi sú odpady z domácností a podobné odpady
z obchodov, priemyslu, inštitúcií vrátane ich zložiek zo separovaného zberu. Nariadenie upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami
komunálneho odpadu :

! Plasty (vrátane odpadov z obalov) - 20 01 39 sa zbierajú
do igelitových vriec v rámci každej domácnosti, igelitové vrecia na plasty

! Papier a lepenka (vrátane odpadov z obalov)– 20 01 01
je zbieraný formou zberu papiera na ZŠ Solčany a následne je odovzdaný v
zberných surovinách v Topoľčanoch a taktiež je zber vykonávaný prostredníctvom zberného dvora, ktorý prevádzkuje súkromná firma KENVIS.

! BRO (Biologicky rozložiteľný odpad) – zber bude realizovaný 2 x ročne a to jarným a jesenným zberom, ktorý sa vyhlasuje obecným
rozhlasom a vývoz je realizovaný veľkoobjemovými kontajnermi, kde tento
odpad končí na kompostárni.Likvidácia tohto odpadu je zabezpečovaná aj
prostredníctvom firmy TOPHOLZ. Podobne je uskutočňovaný aj vývoz odpadu vznikajúci na miestnom cintoríne - 2 veľkoobjemovými kontajnermi,
do ktorých je zakázané dávať odpad z domácností alebo drobný stavebný
odpad. Vývoz je vykonávaný podľa potreby a naplnenia týchto kontajnerov.
Vývoz je realizovaný firmou ENVIGEOS

! BRKO (Biologicky rozložiteľné komunálne odpady) –
20 01 25 zber použitých jedlých olejov a tukov pre občanov z domácností
je zabezpečený v priestoroch zberného dvora. Rovnako aj zber zo školskej
jedálne bude prebiehať rovnakým spôsobom. Vývoz je zabezpečovaný súkromnou firmou,ktorá prevádzkuje aj zberný dvor. Každé reštauračné
zariadenie v obci si samostatne zberá použitý jedlý olej do nádob, ktoré
sú následne podľa potreby vyvážané firmou s ktorou majú tieto zariadenia
uzatvorené zmluvu o odvoze použitých jedlých olejov a o každom odvoze
BRKO si dané reštauračné zariadenie vedie presnú evidenciu, ktorú musia
obci predkladať na kontrolu a pre potreby ročného hlásenia o odpadoch.

! Nebezpečný odpad a elektroodpad – 20 01 33, 20 01
34. 20 01 35, 20 01 36 zber a preprava nebezpečných odpadov
a elektroodpadov je vykonávaná systémom zberu od domu k domu resp.
zo zberného dvora, ktorý prevádzkuje súkromná firma, KENVIS, kde sú
zberané jednotlivé druhy nebezpečného odpadu zber drobných vyradených
elektrických a elektronických zariadení a aj batérie a akumulátory sa
zberajú do Ebox – u poskytnutý firmou Asekol SK umiestneného v budove
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obecného úradu a jeho vyprázdňovanie je zabezpečené firmou Enviropol
SK Trnava podľa potreby.

! Objemný odpad - 20 03 07 je vykonávaný 2x ročne a to
na základe vyhlásenia v obecnom rozhlase zo zberných miest do vopred
pristavených veľkoobjemových 30 kubikových kontajnerov, kedy je tento
odpad následne zneškodňovaný na skládke. Zvoz odpadu je vykonávaný
firmou ENVIGEOS.

! Drobné stavebné odpady : napr. Zemina a kamenivo,
20 02 02 – zber a odvoz 2 x ročne, použité sú 7 m3 vaničkové kontajnery, ktoré sú rozmiestnené po obci a odvoz je zabezpečovaný firmou
ENVIGEOS.
Použité šatstvo, topánky 20 01 11, 20 01 10– zber bude vykonávaný 2 x ročne (jar, jeseň), zberné miesto bude v priestoroch bývalej
cukrárne. Na zber budú použité igelitové vrecia 120 l a odvoz robí firma
Diakonie Broumov, Vršovická 64, Praha 10.
Prevádzkovatelia kuchyne sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je
pôvodcom. Prevádzkovateľ kuchyne musí viesť evidenciu a nahlasovať
obci na jej vyžiadanie pre potreby ročného hlásenia o odpadoch.
VZN č. 4/2012 o miestnych daniach
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania
a vyberania miestnych daní na území obce Solčany.
Predmetom miestnych daní je :
1) daň z nehnuteľnosti - daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov
a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)
2) daň za psa
3) daň za užívanie verejného priestranstva
4) daň za predajné automaty
5) daň za nevýherné hracie prístroje
Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku, správca pozemku
vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce a ďalší uvedení
v § 5 ods. 2) a 3) zákona o miestnych daniach.
Správca dane ustanovuje na území obce Solčany hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku
v m2 za
a) ornú pôdu 0,7395 EUR/m2
b) trvalé trávne porasty 0,0551 EUR/m2
c ) záhrady 1,85 EUR/m2
d ) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 EUR/m2
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,0747 EUR/ m2
d) stavebné pozemky 18,58 EUR/m2
Správca dane ustanovuje na území obce Solčany sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
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0,45 %
b ) záhrady 0,60 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60 %
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 1,5 %
d) stavebné pozemky 0,40 %
1. Správca dane pre všetky stavby na území obce Solčany, ktoré sú
predmetom dane zo stavieb určuje ročné sadzba dane zo stavieb za
každý aj začatý m 2 zastavanej plochy vo výške:
a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu 0,077 EUR
b) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,165 EUR
c) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,232 EUR
d) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo
bytových domov 0,232EUR
e) za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu vrátane stavieb na skladovanie a administratívu 0,066
EUR
f) za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatnou podnikateľskou a zárobkovou
činnosťou 0,995 EUR
g) za ostatné stavby na 0,165 EUR
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy
stavieb príplatok za podlažie 0,06 EUR za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
Ročná sadzba dane z bytov na území obce Solčany je za každý aj začatý
m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a) za byty 0,077EUR
b) za nebytové priestory 0,165 EUR
c) za nebytové priestory využívané na podnikanie 0,995 EUR
d) za nebytové priestory slúžiace ako garáž 0,232 Eur
e)
Daň za psa :
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) drzitel’om psa, ak sa nedá preukazať, kto psa vlastní.
Vyrubený predpis daní je súčtom všetkých daní na jednom spoločnom
rozhodnutí..
Celé znenie všetkých VZN obce Solčany, si môžu občania pozrieť na
obecnej internetovej stránke obce Solčany www.obecsolcany.sk alebo na informačnej nástenke v budove obecného úradu.

Spoločný stavebný úrad v Solčanoch, Hviezdoslavova 50, Solčany 956 17
Spoločný stavebný úrad vykonáva v zmysle zákona 50/1976 Zb. činnosť
na úseku územného plánovania a stavebného poriadku pre obce:
Solčany, Ludanice, Kovarce, Krnča, Práznovce, Oponice, Nitrianska Streda, Súlovce, Čeľadince, Koniarovce, Kamanová, Hrušovany.
Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.
Pracovisko Spoločného stavebného úradu bolo zriadené 1.2.2003
s pôsobnosťou pre územia Solčany, Ludanice, Kovarce, Krnča, Práznovce,
Oponice, Nitrianska Streda, Súlovce, Čeľadince. 1.1.2012 pribudli obce
Koniarovce a Kamanová a 1.10.2012 obec Hrušovany . Počet podaní
v jednotlivých rokoch narastá, kým v r.2003 spoločný stavebný úrad zaregistroval 141 podaní, v roku 2011 to už bolo 345 a v roku 2012 to už
bolo 380 podaní.
Čo môžete vybaviť na stavebnom úrade:
- vydanie územného rozhodnutia
- vydanie stavebného povolenia
- vydanie kolaudačného rozhodnutia
- vydanie rozhodnutia o zmene účelu užívania stavby
- vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením
- vydanie rozhodnutia o odstránení stavby
- povolenie terénnych úprav, informačných, reklamných
a propagačných zariadení
- ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
- vydanie záväzného stanoviska pre špeciálne stavebné úrady a iné...

Správne poplatky (platné od 1.10.2012 podľa zák. 286/2012, ktorý
mení a dopĺňa zák.145/1995):
- stavebné povolenie na rodinný dom s obostavaným priestorom podľa
proj.dokumentácie do 600 m3 ...................................................... 33€
za každých ďalších začatých 100m3 ............................................. 20€
- zmeny dokončených stavieb na bývanie (nadstavby, prístavby, prestavby) 100€
- stavebné povolenie na garáž ................................................... 30€
- ohlásenie drobnej stavby , stav. úprav a udržiavacích prác............. 10€
- zmena v užívaní stavby ............................................................. 30€
- odstránenie stavby ..................................................................16,50€
- povolenie informačného, reklamného
a propagačného zariadenia do 15m2............................................. 60€
- kolaudačné rozhodnutie na rodinný dom s obostavaným priestorom
podľa proj. dokumentácie do 600m3.......................................16,50€
za každých ďalších začatých 100m3 .......................................... 10€
Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7,30 - 15,30
nestránkový deň
7,30 - 16,30
7,30 - 15,30
7,30 - 14,30

Zodpovedný pracovník: Ing. Miroslav Kohút,

tel. 038/5383653, e-mail: stav.uradsolcany@centrum.sk

2. výročie Fan klubu slov. reprezentácie

II. výročie založenia Fan klubu Slovenskej futbalovej reprezentácie oslávili v Solčanoch
V sobotu 13. októbra 2012 sa v Solčanoch uskutočnilo z príležitosti 2.
výročia založenia Fan klubu Slovenskej reprezentácie vo futbale stretnutie
Fan klubu bývalých Internacionálov reprezentantov s občanmi a fanúšikmi futbalovej verejnosti.
Toto podujatie sa uskutočnilo z príležitosti série
medzištátnych kvalifikačných futbalových zápasov
Slovenskej reprezentácie /12.10. Lotyšsko, 16.10.
Grécko na Pasienkoch/.
Podujatie moderoval známy športový komentátor
Karol Polák a začalo sa v DK v Solčanoch konferenciou Fan klubu, o 14.00 hod. pokračovalo
besedou.
Vyvrcholením podujatia bol futbalový zápas bývalých hráčov OFK Solčany proti Internacionálom

Slovenska a Fan klubu. Spoločensko-športové popoludnie sa ukončilo krátkym rautom a posedením dv Dome kultúry v Solčanoch.
Podujatia sa zúčastnili nasledovné osobnosti :
Anton Švajlen, Ivan Ondruška, Jozef Štibráni,
Vladimír Ekhart, Ľubomír Moravčík, Rastislav
Kostka, ako i Rudolf Janček, generálny manager
Slovana Bratislava, Pavol Šípoš, predseda Obl.
FZ Topoľčany, Miroslav Makový, podpredseda
Obl.FZ Topoľčany, Emil Šatan, otec Miroslava
Šatana a ďalší.
Na záver podujatia predseda Fan klubu
Roman Táborský poďakoval všetkým za účasť a
organizátorom podujatia za skvelé zorganizovanie úspešnej akcie.
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Nový prevádzkový poriadok pohrebiska
a domu smútku
Obecné zastupiteľstvo obce Solčany na svojom 13. zasadnutí, ktoré sa
konalo dňa 13. decembra 2012, schválilo Všeobecné záväzné nariadenie
č. 5 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Solčanoch.
Jeho celé znenie je na webovej stránke obce – www.obecsolcany.sk a tiež
na informačnej tabuli v dome smútku a úradnej tabuli v budove obecného
úradu . Tento prevádzkový poriadok bude platiť od 1. januára 2013, na
stránkach SLIŽÁRA uverejňujeme iba cenník služieb:
1.Nájom za dom smútku:
- pri uložení zosnulého na dobu 1-24 hodín ................................ 3,-- €
- pri uložení zosnulého na dobu 24-48 hodín ............................... 4,-- €
- pri uložení zosnulého nad 48 hodín …....................................... 5,-- €
2.Nájom za hrobové miesto je:
- za prepožičanie miesta pre uloženie ľudských pozostatkov
alebo ostatkov pre hrob alebo urnu v zemi, vrátane miesta pre
príslušenstvo hrobu na 10 rokov …........................................... 3,31 €
- za obnovu užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu,
kde sú uložené ľudské ostatky na dobu 10 rokov …....................3,31 €
- za prepožičanie miesta k postaveniu hrobky na obdobie 10 rokov 20,--€
- za obnovu užívacieho práva na miesto, kde je už postavená
hrobka na dobu 10 rokov …...................................................... 20,--€
- za prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu v zemi pre ešte
žijúceho občana obce Solčany v produktívnom veku na obdobie
jedného roka …......................................................................... 33,--€
(občan musí prevádzkovateľovi pohrebiska zaplatiť poplatok na obdobie 10 rokov naraz
a dopredu, v prípade úmrtia a uloženia pozostatkov do hrobu budú sadzby vyberané ako
v odseku 1 a 2 )

-za prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu v zemi pre ešte
žijúceho občana v dôchodkovom veku na obdobie jedného roka .... 3,31 €
(v tomto prípade sa poplatok vyberá ročne )

Ak sa prepožičiava miesto pre ešte žijúceho klienta, prepožičia sa jednému
klientovi len jedno miesto, max. dve miesta ( jednohrob, dvojhrob ).
Prepožičanie nového miesta v sekcii B,C pre hrob alebo urnu
a na vybudovanie hrobky pre ešte žijúcich klientov sa nepovoľuje.
3.Za vykopanie hrobu :
- obyčajný hrob …..................................................................... 60,-- €
- prehĺbený hrob ….................................................................... 76,-- €
- detský hrob …......................................................................... 50,-- €
- za zemné práce pri ukladaní rakvy do vybetónovaného hrobu … 40,-- €
4. Sťažený príplatok za výkop hrobu do obruby .......... 10,-- €
5. Sťažený príplatok za mimoriadne nepriaznivé počasie 10,-- €
6. Za odloženie náhrobných poklopov ............................. 30,-- €
7. Zasypanie a úprava hrobu
- obyčajný, detský, vybetónovaný…................................................ 5,-- €
- prehĺbený …............................................................................ 10,-- €
8. Za použitú vodu a energiu pri stavebných prácach .. 2,50€
Obstarávateľ pohrebu sa po pohrebných obradoch v úradných dňoch
a hodinách dostaví do kancelárie pokladníčky obce, ktorá mu vystaví faktúru. Túto faktúru môže obstarávateľ pohrebu zaplatiť v hotovosti do
pokladne obce alebo bezhotovostným prevodom ( poštová poukážka, príkaz
banke ). Hrobárom sa neplatia v hotovosti žiadne poplatky !
Poplatky za použitú elektrickú energiu a vodu ( pri drobných stavebných
prácach – úprava okolia hrobu, keď prenajímateľ hrobového miesta odoberá elektrickú energiu z domu smútku ) sa platia v hotovosti do pokladne
obce.
Poplatky za prenájom hrobového miesta sa platia v hotovosti do pokladne
obce alebo bezhotovostným prevodom (poštová poukážka, bankový príkaz ).

Seniori a kniha

Stretnutie v knižnici pod názvom „ Seniori a kniha“ zorganizovala dňa
22. 11. 2012 obecná knižnica a Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v našej obci. Toto stretnutie sa konalo pod záštitou starostu
obce Solčany Ing. Juraja Soboňu. Za hostí okrem starostu za Obecný úrad
bola prítomná Ing. Katarína Hodálová, riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Jozefína
Kováčová a p. Albína Adamcová za ZO JDS.
Rok 2012 vyhlásila Európska komisia za rok aktívneho starnutia
a medzigeneračnej solidarity a zároveň mesiac október je Mesiacom úcty
k starším. Na tomto stretnutí sa stretli zástupcovia všetkých vekových kategórií našej obce od tých najmenších po tých najstarších. Všetkých spája
niečo spoločné a to je láska ku knihe.
Príjemným spestrením tohto stretnutia bol krátky program, ktorý nacvičila so žiakmi 2. ročníka Mgr. Dagmar Grachová.

Vo svojom príhovore sa p. knihovníčka poďakovala nastaršej čitateľke
dnes, 83 ročnej p. Anne Klačanskej, ktorá je čitateľkou 13 rokov. Z mladšej generácie najdlhšou čitateľkou a to už 36 rokov je Ing. Katarína
Hodálová.
V ďalšej časti programu sa starosta obce Ing. Juraj Soboňa kyticou
kvetov poďakoval bývalej knihovníčke p. Márii Nikodémovej, ktorá túto
prácu vykonávala 29 rokov. Zároveň vo svojom príhovore povedal, že je
veľmi rád, že knižnica v našej obci ožíva, konajú sa v nej rôzne podujatia
a poďakoval sa všetkým dobrovoľným darcom kníh nielen z našej obce ale
aj darcom, ktorí žijú mimo našej obce, za darované knihy do našej obecnej
knižnice. To je dôkaz, že ľuďom na knihách záleží.
Gábrišová Mária
knihovníčka

Vianočná atmosféra je večným posolstvom lásky a porozumenia medzi
ľuďmi. Je to čas radosti a tichej pokory.
Dôchodcovský vek, to sú roky skúsenosti, ktorá sa dedí z generácie
na generáciu. Nazývame ho aj jeseň života. Jednoducho povedané, je to
múdrosť pozbieraná po celý život.
Tiež sa hovorí, že keď človek starne, oťažieva múdrosťou. A vrásky na
čele, to je zase mladosť zaliata.
Seniori v tomto vianočnom čase potrebujú pocítiť nehu, ľudské teplo a
chcú mať pocit, že niekomu patria, či niekomu chýbajú.Väčšina z nich
má deti, rodinu, ktoré im prejavujú pozornosť a spolupatričnosť. Rodinné
puto, priateľstvo, láska a úcta, sú hodnoty, ktoré majú viac ako len symbolický význam. Medzi seniormi žije veľa takých, ktorí netúžia po honosných

darčekoch, ale majú skromné želanie - nechcú ostať sami. Nemali by sme
teda v týchto nadchádzajúcich sviatočných dňoch zabúdať na ľudskosť,
toleranciu a vzájomnú pomoc. Starobu si želáme prežívať dôstojne s pocitom, že po celoživotnej práci si to zaslúžime so všetkým, čo k tomu patrí.
Hlavne aby sa nám dostalo patričnej zdravotnej starostlivosti.
Tešíme sa, že onedlho za naše stoly zasadne slávnostná atmosféra Vianoc
a budeme ju prežívať so svojimi blízkymi.
V mene Jednoty dôchodcov prajem všetkým Vianoce plné radosti, pokoja,
porozumenia a lásky.
Albína Adamcová
predsedníčka ZO - JDS

Seniorom
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