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Na Vianoce ako treba,
nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti,
dni prežité v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu,
nech prídu aj do Vášho domu.
Na nový rok správny krok
a úsmev po celý rok.

Prajú
starosta, poslanci OZ
a zamestnanci obecného úradu

UDIALO SA

ÚVODNÍK STAROSTU
Váţení spoluobčania,
Rok 2020 sa do svetových dejín zapíše ako
rok Covidu,alebo laicky povedané korony.
Asi nie je miesto na
zemi, kde by toto slovo
nepoznali. História nepamätá, ţe by takmer
celý svet musel bojovať proti takejto pandémii. Súčasná situácia
zasiahla do ţivota kaţdého z nás. Rúško
a dezinfekcia sa stali
našim kaţdodenným
spoločníkom
a pribudlo mnoţstvo
rôznych obmedzení, na

ktoré si musíme zvykať a rešpektovať. Prišli sme na to, ţe ani
v normálnej situácii
nie je nič samozrejmé
a ţe dobré a zlé časy sa
striedajú a nič netrvá
večne. Aj v prírode
zimu strieda jar, aby
priniesla nový ţivot.
Zatvárajú sa školy, divadlá, kiná, reštaurácie, sú zrušené všetky
hromadné
podujatia
a na dvere nám klopú
vianočné sviatky. Určite budú iné ako tie,
ktoré sme zaţili po minulé roky. Verím však,

ţe aj napriek týmto
všetkým okolnostiam
ich preţijeme v zdraví
a pokoji v kruhu svojich rodín. Musíme dúfať, ţe budúci rok sa
situácia
zlepší
a budeme sa môcť
opäť vrátiť k ţivotu,
aký sme mali pred vypuknutím pandémie.

prispeli nejakým spôsobom k prospechu
obce a svojich spoluobčanov.

Milí spoluobčania, prajem Vám, nech sú blíţiace sa vianočné
sviatky pre Vás ţiarivé
a radostné. Nech všetky Vaše ţelania a sny
sa stanú skutočnosťou
S blíţiacim sa koncom a nech Vás pocit radoskalendárneho roka by ti napĺňa počas celého
som chcel touto cestou nasledujúceho roka.
poďakovať za spoluprácu zamestnancom
Milan Pavlovčík
obecného úradu, posStarosta obce
lancom OZ, ale aj všetkým Vám, ktorí ste

SERIÁL NA POKRAČOVANIE

Ţaškovský erb
Erb, vlajka a pečať tvoria trojicu základných
symbolov obce. Symbol
Ţaškova je tak trochu
záhadou. Podľa dochovaných písomných záznamov mohol byť na
historickej pečati Ţaškova vyobrazený kohút,
no pri obnove tohto pečatidla však mohol rytec
zobraziť v pečati hus,
resp. labuť. Ďalšou
moţnosťou vysvetlenia
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je skutočnosť, ţe Ţaškov bol pôvodne saskou
osadou a práve v Sasku
pouţívajú v pečatiach a
erboch motív labute. Z
heraldického
registra
Slovenskej republiky: v
červenom štíte zo striebornej ohliadajúcej sa
labute
vyrastajú tri
strieborné tulipánovité
kvety na zlatých stopkách. Toto je náš krásny
obecný erb.
Dnes prinášame osobu s
menom Ladislav Rapoš.
Narodil sa 23. augusta
1900 v Nitrianskej Strede, okres Topoľčany.
Pochádzal zo šiestich
súrodencov, rodičia boli

učitelia.
Ľudovú
a meštiansku školu vychodil v Brezne nad
Hronom. Učiteľský ústav
navštevoval
v Banskej Štiavnici.
Ako absolvent dôstojníckej školy bol odoslaný na taliansky front
počas 1. sv. vojny. Po
vojne pôsobil ako učiteľ
na rôznych miestach.
Na učiteľské miesto do
Ţaškova nastúpil 1. septembra 1953. Popri tom
sa venoval zdravotníctvu,
mičurínstvu
a osvete. Od 1. januára
1959 začína písať aj
obecnú kroniku, po poverení Miestnym národ-

ným
výborom.
S pomocou letopiseckej
komisie chcel zostaviť
beh udalostí od oslobodenia 5. apríla 1945 do
25. februára 1948 do
Dňa víťazstva pracujúceho ľudu. Keďţe archívy v Ţaškove aj
v Párnici boli časom
zničené, bol p. Rapoš
odkázaný výlučne na
výpovede členov letopiseckej komisie. Kroniku
písal do roku 1959, kedy v Ţaškove ukončil
svoje pôsobenie a odsťahoval sa do Blatnice.
Kronika obce Ţaškov
MV SR odbor archívov a
registrov

DEMOGRAFIA OBCE

KLUB PRIATEĽOV
SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
ŠPORTU1.7.2020
ŢAŠKOV
- 15.12.2020
Nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa úsmevom malého dieťatka.
To nie je rozprávka, to je už život sám, nech veľa šťastia prinesie i Vám.

V druhej polovici roku 2020 sa v našej obci narodili tieto zlatíčka:
Matej Korsák
Korsák -- rodičia
rodičia Tomáš
Tomáš Korsák
Korsák aa Veronika
Veronika rod.Surová
rod.Surová
Matúš Bakala
Bakala-- rodičia
rodičiaMiroslav
Miroslav Bakala
BakalaaaAndrea
Andrearod.
rod.Adamcová
Adamcová
Ester Straková
Straková -- rodičia
rodičia Adrián
Adrián Straka
Straka aa Martina
Martina Gejdošová
Gejdošová
Michal Úradníček
Úradníček-- rodičia
rodičiaRoman
RomanÚradníček
ÚradníčekaaDenisa
Denisarod.
rod.Šimúnová
Šimúnová
Juraj Javorek
Javorek-- František
František Javorek
Javorek aa Martina
MartinaMalatinová
Malatinová
Veronika Ţiaková
Veronika
Žiaková--rodičia
rodičiaBranislav
BranislavŢiak
ŢiakaaJana
Janarod.
rod.Strapcová
Strapcová
Elisa Luši
Luši -- rodičia
rodičia Jakub
Jakub Luši
Luši aa Zuzana
Zuzana Chmarová
Chmarová
Diana Kubová
Kubová -- rodičia
rodičia Michal
Michal Kubo
Kubo a Martina
Martina Pavlovčíková
Pavlovčíková
Matias Veselský
Veselský -- rodičia
rodičia Anton
Anton Veselský
Veselský aa Michaela
Michaela Čadová
Čadová

Kolobeh ţivota sa tento rok zastavil pre našich spoluobčanov:
Margita Škutová č.d. 118

02.08.2020

Magdaléna Gabčíková č.d. 454

05.08.2020

Boţena Havkoká č.d. 218

05.10.2020

Zuzana Zelinová č.d.335

18.10.2020

Ján Chovan č.d. 233

23.10.2020

Zuzana Svorenčíková č.d. 168

08.11.2020
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VOĽNÉ Wi-Fi4EU ZÓNY V OBCI
Aj samotná obec sa neustále modernizuje. Drţíme krok s dobou, ku
ktorej patrí neodmysliteľne internetové pripojenie. Nevieme si predstaviť deň bez pouţitia
tohto „čertovského vynálezu“. Ešte v roku
2019 sa nám podarilo
získať dotáciu priamo
z Európskej únie, prostredníctvom iniciatívy
WiFi4EU, ktorá podpo-
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ruje realizáciu voľného
internetového pripojenia
v rámci celej EÚ. Cieľom bolo poskytnúť vysokokvalitný
prístup
k internetu prostredníctvom bezplatných Wi-Fi
prístupových bodov na
verejných
priestranstvách, ako sú parky,
námestia, verejné budovy, kniţnice a zdravotné
strediská. Poukazy financované Európskou

1.

Prepich – miesto štartu a cieľa ŢMM

2.

Prvá autobusová zastávka

3.

Sála kultúrneho domu

4.

Obecný úrad

5.

Pošta

6.

Predajňa CBA

7.

Penzión Koma

8.

Materská škola

9.

Futbalové ihrisko

10.

Zberný dvor na Druţstevnej ulici

komisiou za pomoci tejto iniciatívy boli poskytované obciam na podporu inštalácie Wi-Fi
v týchto centrách verejného ţivota, pričom sa
vyuţívali sluţby firiem
zapísaných v registri pre
tento projekt. Potrebné
rozvody sa ťahali optickými káblami po elektrických stĺpoch. Takto
nám v obci vzniklo 10
verejne
dostupných

miest s vysielaním signálu na internet (cca do
vzdialenosti 80 m od
vysielača). Tieto miesta
sú znázornené na priloţenej mapke.
MT
JB
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NOVÝ MINIPARK
Opäť sa nám podarilo
malým kúskom prispieť
ku krajšiemu vzhľadu
našej obce. Vďaka
grantovému projektu od
Prvej
stavebnej
sporiteľne sme upravili
verejné
priestranstvo
v okolí
prvej
autobusovej zastávky na
dolnom konci obce.
Toto priestranstvo bolo

pouţívané
len ako
autobusová
zastávka
s nevyuţitou trávnatou
plochou. Hoci sme
časom vysadili nejaké
tie okrasné kríčky, stále
to bola len tráva. Po
zverejnení výzvy sme
vypracovali
projekt,
ktorý sa dostal do
uţšieho výberu a na
naše
prekvapenie

v hodnotení uspel. A
tak vďaka finančným
prostriedkom od Prvej
stavebnej
sporiteľne
sme osadili niekoľko
nových lavičiek, pre
deti sme zakúpili dve
pruţinové
hojdačky
v podobe
zvieratiek,
nanovo sme vysadili
okrasné
kríčky
a rastlinky. Realizácii
projektu sa venovali
zamestnanci obecného
úradu.
K otvoreniu
parku došlo 29. júla
2020 za prítomnosti

starostu
obce
a pracovníkov
Prvej
stavebnej
sporiteľne.
Všetkým zúčastneným
ďakujeme za pomoc.
S poľutovaním
však
musíme skonštatovať,
ţe niektoré tu novo
vysadené
stromčeky
nepreţili ani pol roka,
vďaka „ocikávajúcim“
psíkom,
ktorí
tu
pravidelne
voľne
pobehujú, aj napriek
opakovaným upozorneniam.
MT

FS TRNKÁRI
Keďţe je tento rok taký
aký je, tak človek musí
len dúfať, ţe to bude
čoraz lepšie a lepšie a
ţe sa konečne budeme
môcť
stretnúť
ako
folklórna skupina a s
chuťou si zaspievať a
zatancovať tak, ako to
milujeme. Uţ nám to
všetkým chýba.
Ani len k narodeninám
si nemôţeme popriať.
Tak aspoň touto cestou,
by sme chceli našim
dvom členom Renému
Čiernemu, ktorý má
krásnych 20 rokov a
Stanovi Babicovi, ktorý
sa doţil v zdraví a plnej

sile krásnej 60-tky,
popriať všetko dobré do
ďalších rôčkov.
Chlapi naši….
Nech váš ţivot je ako
sen, uţívajte kaţdý deň.
Od
starostí
ţiadne
vrásky, v kaţdej chvíli
veľa lásky.
Toto všetko a ešte viac
Vám prajú folkloristi zo
Ţaškova .
Keď bude všetko tak
ako má byť….oslávime
to.
Zuzka Babiaková
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HLÁSI SA KLUB PRIATEĽOV ŠPORTU
Nečakaný COVID 19
prakticky zrušil športový ţivot v našej obci.
Zákazy a obmedzenia
nám uzavreli v apríli
školskú
telocvičňu,
kde sme sa pravidelne
stretávali na volejbale,
nielen hráči z našej
obce ale aj hráči
z neďalekého Dolného
Kubína a iných okolitých obcí. V letnom
období sa počas uvoľnenia opatrení podarilo
volejbalovému klubu
z Dolného Kubína zorganizovať Memoriál
Miroslava Babniča, na
ktorom sme sa zúčastnili aj my. Kaţdoročne
naň chodili druţstvá zo
Srbska a Ruska, ktoré
teraz neprišli. Jeden
tréning na našej antuke
nestačil na prítomné
tímy
poskladané
z hráčov oravskej ligy
z
celej
Oravy
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a niekoľkým cezpoľným
klubom
z rôznych kútov Slovenska. V sobotu 15.
augusta sme sa postavili proti lepšie pripraveným druţstvám, ktoré nám ukázali svoje
umenie a aj napriek
našej snahe sa nám
nepodarilo
uspieť
v urputných súbojoch
na oboch stranách siete. Po celom dni na
antukových ihriskách
pri cirkevnej škole sme
unavení ale spokojní
odchádzali
s predtuchou, ţe je to
posledný
turnaj
v tomto nešťastnom
roku.
V lete sme stihli aj dve
kolá Oravsko - Turčianskej streleckej ligy
v
malokalibrových
zbraniach. Je to obdoba našej vzduchovkovej ligy čo robíme

u nás v telocvični
v zime. Tu strieľame
z maloráţnych pušiek
a pištolí, len miesto
telocvične vyţívame
vonkajšie
strelnice
v Turanoch, Istebnom
a Hruštíne. Aj tu nám
obmedzenia prerušili
nádejne
rozbehnutú
sezónu a po druhom
kole zo štyroch plánovaných sme ju museli
prerušiť bez ukončenia. Na ihrisku sme
zabiehali novú kosačku nakoľko tráva si
rástla bez akýchkoľvek
obmedzení. Keď sme
nestíhali my, tak pomohli nohejbalisti alebo pracovníci obecného úradu, za čo im
chcem poďakovať. Detí aj dospelých bolo na
ihrisku neúrekom, hoci
museli dodrţiavať rôzne
hygienické
a proticovidové opatrenia v spoločnom styku.

Preto sme posunuli aj
postavenie novej hojdačky a zabudovanie
zakúpenej pruţinovej
hojdačky na neskoršie
obdobie. Do konca roka privezú aj druhú
pruţinovú
hojdačku
zakúpenú z dotácie
obce. Verím, ţe sa uţ
v lete budú môcť deti
na nich aj pohojdať.
Všetkým chcem poďakovať za to, ţe vo svojom voľnom čase majú
ešte chuť reprezentovať obec a prajem nielen športovcom ale aj
všetkým občanom lepší a hlavne pokojnejší
rok 2021.
Miroslav Záň, predseda
KPŠ Ţaškov

UDIALO SA

REKONŠTRUKCIA STRIECH NA ZŠ a TELOCVIČNI
Odbil posledný deň
školského roka, deti sa
rozutekali na všetky
strany, za sebou zanechali prázdne školské
lavice, školská chodba
zívala prázdnotou. Začali predsa vytúţené letné
prázdniny. Práve toto
obdobie sa rozhodla
obec vyuţiť na rekonštrukciu strechy na budove základnej školy
a susediacej telocvične.
Na opravy striech sme

získali
dotáciu
z Ministerstva školstva
SR vo výške 140 tisíc
eur.
Jedná
sa
o nenávratné finančné
prostriedky a aj keď nie
v pôvodne poţadovanej
sume, svoj účel splnili.
Budovy sa postavili
s rovnými
strechami
(ešte pred rokom 1970),
čo nie je vhodné pre naše klimatické podmienky. Veríme, ţe doterajšie problémy sme rekon-

štrukciou a novým materiálom odstránili, čím
sme dokončili celkovú
opravu budovy základnej školy. Budovu telocvične
rekonštrukcia
ešte len čaká, ale podarilo sa nám stihnúť odstrániť aspoň havarijný
stav strechy. Táto rekonštrukcia zabezpečí nielen ochranu pred presakovaním
vody
a vlhkosti, ale tieţ plní
úlohu tepelnej izolácie.

Oprave sa nevyhla ani
naša materská škola.
Počas prázdnin sme sa
pustili do modernizácie
sociálneho
zariadenia
v jednej triede a pokládke dlaţby vo vstupnej hale (druhú by sme
chceli zmodernizovať na
budúci rok). Táto rekonštrukcia nás stála 10 220
€.
MT

DOTÁCIA NA OBNOVU PAMÄTNÍKA SNP
Ešte pred tohtoročnou
korona krízou sme zareagovali na výzvu Ministerstva vnútra, ktorá sa
týkala obnovy pamätníkov a vojnových hrobov
SNP. Slovenské národné
povstanie sa uskutočnilo
29. augusta 1944, do
ťaţkých bojov za slobo-

du sa zapojilo aj niekoľko našich spoluobčanov.
V rámci výzvy sme vypracovali projekt, ktorý
sme obratom odoslali na
ministerstvo vnútra SR.
Následne o niekoľko
mesiacov neskôr, nám
bol doručený email,

v ktorom sa písalo, ţe
náš projekt bol odbornou porotou vybraný
a schválený. Touto cestou sa nám podarilo získať na rekonštrukciu
pamätníka padlých počas bojov SNP, ktorý sa
nachádza oproti katolíc-

kemu kostolu sumu
4.200 €. S potrebnými
prácami rekonštrukcie
plánuje obec začať za
priaznivých podmienok
na jar 2021.
MT
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49. ROČNÍK ŢAŠKOVSKÉHO MINIMARATÓNU
Ţaškovský minimaratón
je
jedno
z najstarších beţeckých
podujatí na Slovensku,
ktorým sa uţ tradične
zahajujú letné prázdniny. Tento rok, sme boli
ale nútení náš pravidelný termín vymeniť.
Organizačný
výbor
pretekov v súvislosti so
šíriacou sa nákazou
Covid 19, musel pristúpiť k ráznemu kroku
a
preto
rozhodol
o presunutí pretekov na
termín 20. 09. 2020.
Celý september sme
poctivo a s napätím
sledovali
aktuálne
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opatrenia
vlády,
a v kútikoch sŕdc sme
dúfali, ţe naše preteky
nebudeme musieť zrušiť úplne. Nakoniec
prišiel veľký deň „D“,
a pretek sa predsa len
uskutočnil.
Pretekov sa zúčastnilo
96
pretekárov
v detských kategóriách
(40 dievčat a 56 chlapcov). Odbehli si trate
v kategóriách od 100 m
do 1500 m. Na 7,5 km
trati sme zaregistrovali
35
pretekárov
a predstavilo sa nám 62
pretekárov
hlavného
preteku na trati dlhej

10,5 km. Spolu sme na
Ţaškovskom minimaratóne privítali 193
športovcov, ktorí opäť
beţali ulicami Ţaškova
a otočiť sa boli
v susednej Párnici.
Hlavného preteku sa
zúčastnili aj štyria muţi zo Ţaškova a to Andrej Pavlovčík, Vladimír Krška, Milan Zelina a Milan Lang. Do
programu
pretekov
sme po prvýkrát zaradili aj kategóriu Nordic
Walking. Išlo sa traťou
v dĺţke 7,5 km. Medzi
zúčastnenými bol náš
spoluobčan Ján So-

púch.
Beţcom fandilo nielen
príjemné jesenné počasie, ale aj obyvatelia
obce a návštevníci,
ktorí sa správali veľmi
zodpovedne. Hoci pre
vzniknutú situáciu sa
preteky podriadili prísnym bezpečnostným
opatreniam, sme radi,
ţe sme mohli uskutočniť tento ročník a uţ
teraz sa môţeme pomaly pripravovať na blíţiaci sa jubilejný 50.
ročník pretekov.
MT
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BILANCOVANIE DRUHÉHO POLROKU 2020
JDS významne prispieva k napĺňaniu
kvality ţivota, udrţuje
nás dôchodcov, naše
sociálne kontakty medzi ľuďmi a nedovoľuje, aby človek v treťom veku nebol bez
aktivít a zatrpknuto
sedel doma.
Samozrejme, ţe v
tomto období je treba
sa správať zodpovedne, aj keď môţeme
mať celú radu výhrad,
preto sa nazdávame,
ţe to všetci pochopíme. Ţelajme si len
jedno, aby sa nám táto
pandémia-covid
19
vyhla a túto skúšku
sme zvládli všetci.
Je ťaţko tento rok naplánovať akciu, výlet,
športové hry seniorov
či obyčajné stretnutie
v klubovni, keď nám

takúto činnosť narúša
nešťastná pandémia.
Len tak, tak sme si
stihli
pripomenúť
sviatok Cyrila a Metoda a Majstra Jána
Husa na Zemäné vŕšku a uţ známa stopka,
pandémia-covid nám
prerušila naplánovanú
ďalšiu akciu.
Aj krátka prechádzka
do prírody v čase, keď
to bolo moţné nám
padla vhod a tak si
mnohí pripomenuli tak tu sme dávno neboli, hádam iba v mladosti.
Niektorých našich členov vo vhodnom termíne prilákala účasť na
Mestských športových
hrách namiesto známych Športových hier
seniorov, samozrejme
bez divákov.

Zrejme takou prospešnou akciou, ktorú sme
zvládli, boli brigády na
miestnom cintoríne.
Len krátke časové obdobie sme vyuţili na
výlet autobusom: Vysoké Tatry - Keţmarok Hniezdne a Červený
Kláštor, ktorého sa zúčastnili aj nečlenovia
JDS.
Naši členovia sa taktieţ
zúčastnili brigády na U
-PS pod Hrdošom.
Je skutočne ťaţké niečo
dopredu
naplánovať,
keď musíme všetci,
hlavne seniori, rešpektovať rozhodnutia vlády
SR a tak sa aspoň prejdeme po dedine na test
covid 19.
Poďakujme sa všetci
nášmu Pánu Bohu, ţe
celý rok stál pri nás a
drţal nad nami ochran-

nú ruku v práci, zájazdoch, brigádach, cestách a praje nám preţiť
spokojnú jeseň ţivota.
Je ťaţko predpísať taký
liek, ktorý by nám zastavil starnutie ako proces pre fyzickú, sociálnu a duševnú pohodu v
našom veku.
Ţelajme si všetci spoločne, milí seniori, veľa zdravia, šťastia a
lásky vo svojich rodinách, za vašu starostlivosť v produktívnom
veku, aby nasledujúci
rok bol úspešnejší ako
rok 2020.
ZO JDS v Ţaškove.
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MATERSKÁ ŠKOLA NIKDY NESPÍ
Školský
rok
sme
v materskej škole začali
spolu so 48 kamarátmi.
Prvé kroky niektorých
z nás boli nesmelé, ale
postupom času sme si
zvykli. Aj keď niektorí z
nás do nej chodia uţ
moţno tretí rok, tohto
roku to bolo iné. Privítal
nás vynovený vstupný
vestibul a v staršej skupine nová umyvárka.
Aj v záhrade nás čakalo
prekvapenie, nová hojdačka, na ktorej sa veľmi radi hojdáme. Pri-
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budli aj zvieratká, na
ktorých môţeme obísť
celý svet. Tieţ nám tú
záhradu trochu aj stráţia.
Čas tu trávime spoločnými hrami, spevom,
tancom, poznávame prírodu, experimentujeme,
tvoríme,
maľujeme,
športujeme a robíme
ešte mnoţstvo iných
zaujímavých vecí.
Veľmi sa nám páčila
aktivita, v ktorej sme
pripravovali
zdravé
ovocné šaláty. Keď sme

oslavovali Deň materskej školy, všetci sme sa
snaţili čo najlepšie splniť
súťaţné
úlohy
a získať medailu. Deti
zo staršej skupiny boli
vtiahnuté do tajov kráľovskej hry - šach. Zapojili sme sa do 6. ročníka
celoslovenského
projektu
Bubnovačka
zameraného na boj proti
násiliu a šikane.
V posledných dňoch
sme mali v našej materskej škole návštevu. Navštívil nás Mikuláš.

Všetci sme boli veľmi
šťastní. O čo bola naša
radosť väčšia, keď nám
po tom, čo sme mu zaspievali a zarecitovali
básničku odovzdal balíček plný sladkostí. Nezdrţal sa pri nás dlho,
ponáhľal sa potešiť ďalšie deti.
Deti
a kolektív materskej
školy

UDIALO SA

SPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ S MŠ ŢAŠKOV v I. polroku
Opäť sa blíţi čas vianočný a s ním aj koniec
ďalšieho kalendárneho
roka. Ako tradične –
všetci hodnotíme ten
„odchádzajúci“ rok –
aký bol, čo nám priniesol do nášho súkromia,
ale aj ako sme ho preţili
na
pracoviskách,
v školách, a pod.
Tento kalendárny rok
bol „poznačený“ pandémiou koronavírusu. Jeho prítomnosť sme pocítili všetci. Bohuţiaľ, aj
v školstve dôsledkom
pandémie nastali udalosti, ktoré v histórii nemajú obdobu.
Nový
školský
rok
2020/2021 sme začali
v nádeji, ţe sa uţ nezopakujú
udalosti
z
predchádzajúceho
školského roka, keď
sme v jarných mesiacoch museli v rámci
protiepidemiologických
opatrení prerušiť vyučovanie prezenčnou formou v škole a prejsť na
tzv. dištančné vzdelávanie.
Pri nástupe do školy nás
„uvítali“ čisté – vymaľované
triedy
a zrekonštruovaná jazyková učebňa – tá sa
zmenila na nepoznanie
vzhľadom na to, ţe sme
ju nemohli pouţívať
z dôvodu havarijného
stavu stropu v tejto časti

budovy. Na školskom
dvore sa na
nás
„usmievalo“ nové detské dopravné ihrisko,
ktoré vzniklo vďaka
tvorivosti a obetavosti
našich pedagógov.
V rámci predmetových
komisií sme si naplánovali na 1. polrok nového
školského roka mnoţstvo
výchovnovzdelávacích,
kultúrnych
a športových aktivít,
tešili sme sa na Deň európskych
jazykov
s tradičným divadelným
predstavením
v angličtine, chceli sme
potešiť našich starých
rodičov a ostatných seniorov v obci, pekným
kultúrnym programom
v rámci Mesiaca úcty
k starším, chystali sme
sa aj do miestneho stacionára. Tešili sme sa
na príchod Mikuláša,
vianočné trhy v obci,
kde by sme mohli predávať vlastnoručne vyrobené darčeky a tým
rozvíjať aj svoju finančnú gramotnosť,
ale
aj na predvianočnú besiedku so spoločným
posedením pri vianočnom
stromčeku
v posledný školský deň
pred vianočnými prázdninami. Našu školu sme
chceli reprezentovať aj
v okresných kolách

predmetových
olympiád. Začali sme sa pripravovať aj na celoslovenské testovanie piatakov a deviatakov Testovanie
5-2020
a Testovanie 9-2021
a na KOMPARO cvičné testovanie ôsmakov a deviatakov, ktoré
sa malo uskutočniť tieţ
v jesennom termíne.
No niečo sa nám za ten
krátky čas, keď sme
boli všetci v škole, predsa len podarilo.
V septembri sa mladší
školáci zúčastnili týţdňového pobytu v škole
v prírode v malebnej
liptovskej prírode.
Podarilo sa nám aj zorganizovať Deň európskych jazykov, ale kaţdá trieda si tento deň
pripomenula rôznymi
aktivitami v rámci triednych kolektívov, lebo
na spoločnej celoškolskej akcii, na akú sme
boli v minulosti zvyknutí, sme sa vzhľadom na
„korona“ opatrenia nemohli zúčastniť. Divadelné centrum Martin,
ktoré pre nás kaţdý rok
pripravilo
divadelné
predstavenie
v angličtine, nám tento
školský rok pripravilo
online verziu nového
divadelného predstavenia, takţe po návrate
ţiakov do školy budeme

môcť toto predstavenie
absolvovať.
Rozbehli sme aj krúţkovú činnosť v rámci Centra voľného času pri ZŠ
s MŠ Ţaškov. Podarilo
sa
nám
vytvoriť
a rozbehnúť športové
a vedomostné krúţky,
ako aj krúţky pre ţiakov, ktorí obľubujú tvorivé výtvarné činnosti.
Stihli sme aj školské
kolo Technickej olympiády, určenej pre ţiakov 5. – 9. ročníka základných škôl, ktorá
svojím obsahom motivuje ţiakov k tvorivej
činnosti.
Úspešne sme „rozbehli“
pokračovanie nášho celoškolského
projektu
„Zvyšovanie
gramotnosti ZŠ s MŠ Ţaškov“,
do ktorého sme sa zapojili v školskom roku
2019/2020. V rámci
projektu sme stihli rôzne tvorivé literárnočitateľské
aktivity
v našej školskej kniţnici, urobili sme chemické pokusy, ktoré tradične prilákali veľa detí,
pracovali sme s rôznymi
prírodnými materiálmi.
Urobili sme radosť aj
deťom z miestnej materskej školy – pestrými
farbami sme „oţivili“
nátery stoličiek pre malých škôlkárov.
Pokračovanie na s. 12
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SPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ S MŠ ŢAŠKOV - pokračovanie
V Školskom klube detí
pri ZŠ s MŠ Ţaškov tieţ
prebiehali
zaujímavé
aktivity pre ţiakov 1. –
5. ročníka – športového,
vzdelávacieho
a tvorivého charakteru.
Nuţ, a napokon do našej školy predsa zavítal
aj Mikuláš (i keď len
k mladším ţiakom) so
sladkosťami a s veselou
atmosférou,
ktorá
k tomu patrí.

A čo dodať na záver?
Ďakujeme všetkým našim rodičom za podporu
a obrovskú pomoc pri
dištančnom vzdelávaní
našich detí, ďakujeme
všetkým priateľom školy za spoluprácu a do
nového roka 2021 prajeme všetkým predovšetkým veľa zdravia a pracovných úspechov.
Kolektív ZŠ s MŠ Ţaškov

MOTOCROSS 2020
.....Motorka je adrenalín, motorka je sloboda.....
Navzdory všetkým tohtoročným prekáţkam,
sme sa mohli opäť stretnúť pri motocrosovej
trati, kde sa v dňoch 18.
a 19. júla 2020 konali uţ
tradičné preteky v jazde
na motorkách. Ţaškovská trať dlhá štrnásť kilometrov,
je
jedna
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z najnáročnejších enduráckych tratí na Slovensku vôbec. Pretekov sa
zúčastnilo celkovo aţ
272 pretekárov, ktorých
neodradilo ani počasie
z piatka na sobotu, kedy
sa
dáţď
postaral
o poriadne premočenie
trate.

Najrýchlejším pretekárom prvého štartu sa stal
vlaňajší majster Květoslav Kovář (KTM/ Valašské
Meziřičí).
V kategórii HOBBY E1
sa o prekvapenie postaral iba 18-ročný pretekár
Jakub
Repáň
z Terchovej (KTM),
ktorý sa stal víťazom
prvého aj druhého dňa
vo svojej kategórii. Druhý štart (resp. hlavný
pretek) prezentovali uţ
skúsenejší jazdci, medzi
nimi aj najznámejší slovenský pretekár a náš
rodák Štefan Svitko
(KTM/ Ţaškov) – 21násobný majster SR a 11
-násobný účastník Dakaru. Stal sa absolútnym

víťazom počas oboch
súťaţných dní a tieţ aj
vo svojej kategórii M-M
SR E-2. Tretí štart, sa
konal oba dni o 15,30
hod. Štartovali jazdci
nového šampionátu MM SR štvorkoliek. Trať
pre štvorkolky bola
mierne upravená, no tieţ
si prišli na svoje
a poriadne sa vybláznili.
Počas obidvoch dní pretekov, dominoval Juraj
Varga (Yamaha/ Nitra).
MT
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OFK druţstevník ŢAŠKOV
Jesenná časť nevyšla
podľa predstáv hráčov
a ani vedenia klubu, muţstvo zimovalo
na 12. priečke VI. ligy
dospelých, len dva body
od posledného miesta,
no zároveň 4 body od 9.
miesta. Začiatok prípravy skomplikovalo hľadanie nového trénera
muţstva dospelých. Prípravu na jarnú časť sezóny 2019/2020 sme
začali 24. januára. Prebiehala klasicky v areáli
Základnej
školy
s materskou školou
v Ţaškove, pokiaľ to
počasie dovolilo na
umelej tráve, pokiaľ nie
tak v telocvični. Postupne sme odohrali tri prípravné zápasy na umelej tráve v Dolnom Kubíne. Najskôr prehra
s Hrboltovou (1:3), prehra s Liskovou (2:3),
výhra so Zázrivou (5:1).
Napriek chabej tréningovej účasti bolo nielen
na výsledkoch ale aj na
predvedenej hre badať
progres. Bohuţiaľ uţ
10. marca vstúpili do
platnosti obmedzenia
pohybu a zákazy hromadných
športových
udalostí, následne o dva
týţdne neskôr bola zrušená celá jarná časť
amatérskych súťaţí na
Slovensku.
Zrušením jarnej časti sa
anulovali
výsledky
predchádzajúceho roč-

níka, čo znamenalo, ţe
muţstvá zostali zaradené v súťaţiach rovnako
ako pred začiatkom sezóny 2019/2020. Rovnaké zostalo aj vyţrebovanie zápasov. Ani pred
novou sezónou sa nepodarilo vyriešiť trénerskú
otázku
angaţovaním
skúseného trénera, priestor tak dostal Lukáš
Mikuš ako hrajúci tréner. Pohyby neobišli ani
hráčsky káder, odišli
Michal Zvara (Veličná),
Michal
Kosinka
(Valča), Marek Lach
(Dolný Kubín), Juraj
Voška (Hruštín), Marko
Koedam (koniec hosťovania), Tomáš Móres
(koniec
hosťovania),
Peter Bohmer sa rozhodol ďalej futbal nehrávať. Na hosťovanie
v aktuálnom ročníku
prišli do nášho klubu
Matej Glejtek (Dolný
Kubín), Peter Paluga
(Dolný Kubín) a Michal
Madleňák (Bziny). Letná príprava začala 3.
júla. Odohrali sme tri
zápasy s rôznymi výsledkami. Prehra s Valaskou Dubovou 3:4,
prehra s Kraľovanmi
1:3 , výhra v Pribiši 3:2.
V súťaţi sme sa postupne predstavili v Novoti
(prehra 2:6), doma s
Brezou (prehra 0:1),
v Rabči (prehra 0:1),
doma
so
Zázrivou
(výhra 5:1), v Liesku

(prehra 0:7), doma
s Hruštínom (prehra
1:5), v Zubrohlave
(prehra 0:5), v Kline
(prehra 1:3), v Istebnom
(remíza 1:1), doma
s Leštinami (prehra
1:3), v Pribiši (výhra
2:0). Po 11. kole sa súťaţ kvôli koronavírusovým obmedzeniam vlády prerušila a dohrávať
sa bude aţ na jar.
V neúplnej jesennej tabuľke nám teda patrí
11. miesto so ziskom 7
bodov.
Pri veľkých zmenách
v muţstve sa ťaţko dali
čakať lepšie výsledky,
aj keď často chýbal ten
pomyseľný
krôčik
k bodovému zisku
a viacero zápasov sme
prehrali po smolných
chybách. Nedajú sa čakať lepšie výsledky od
muţstva, kde je tréningový proces narušený
pracovnými, študijnými
či inými povinnosťami
hráčov. Zohnať v našich
podmienkach hráčov,
ktorí by vedeli podriadiť tieto svoje povinnosti hraniu futbalu je
doslova nemoţné. Aj
vzhľadom na reorganizáciu
republikových
a oblastných futbalových súťaţí od budúcej
sezóny nám váţne hrozí
vypadnutie o súťaţ niţšie. Z tohto pohľadu tak
pre nás bude prvá polovica roka 2021 snáď

ešte náročnejšia ako rok
2020.
Mládeţníckym
muţstvám bola taktieţ jarná
časť súťaţe zrušená.
Naša kategória U13 dostala
v
sezóne
2020/2021 do skupiny
Veličnú a Leštiny. Postupne sa predstavili na
domácom turnaji (s
Leštinami výhra 17:0,
s Veličnou výhra 6:0),
v Leštinách (s Leštinami
výhra
12:0,
s Veličnou prehra 0:2)
a vo Veličnej (s Leštinami
výhra
7:1,
s Veličnou výhra 4:0)
Naši hráči v skupine
zúročili väčšie skúsenosti a obsadili v nej
prvú priečku. Ak si udrţia chuť trénovať a nepokazia jarnú časť súťaţe, dostanú moţnosť
zahrať si na finálovom
turnaji o majstra Oravy.
Peter Farko, predseda
OFK Druţstevník Ţaškov
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„HASIČKA― SA PÝŠI NOVÝM ŠATOM
Tak ako sme písali
v prvom tohtoročnom
čísle našich Ţaškovských ozvien, úspešne
sme vypracovali a zdolali projekt výzvy na
rekonštrukciu
a modernizáciu hasičskej zbrojnice.
Projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia hasičskej zbrojnice“ bol spolufinancovaný zo štátneho
rozpočtu
SR

z kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky vo výške 30 000
EUR. Obec sa podieľala
spolufinancovaním vo
výške 38 000 EUR.
Cieľom projektu bolo
opraviť, zmodernizovať
a zníţiť energetickú náročnosť stavby, ktorú
pouţíva a vyuţíva dobrovoľný hasičský zbor a
tieţ obyvatelia obce.

Boli vykonané práce
ako kompletná výmena
okien, výmena oceľových garáţových vrát za
elektrické rolovacie garáţové brány, celkové
zateplenie budovy – základy, fasáda, strecha,
rekonštrukcia vonkajšieho schodiska. V rámci
rekonštrukcie budovy
sme sa pustili aj do prerábky doposiaľ nevyuţí-

vaného
podkrovia.
V streche pribudlo niekoľko strešných okien,
ktoré prispeli k pusteniu
denného
svetla
do
miestnosti, celá strešná
konštrukcia bola zateplená a zakrytá sadrokartónom, čím sme ju pripravili na prípadné ďalšie aktívne vyuţitie.
MT

DOBRÝ SKUTOK OD DREVICOMU
Advent, je najviac očakávané obdobie roka.
Pre veriacich symbolizuje advent začiatok
cirkevného
roka
a spomienku na narodenie a príchod Krista.
Pre deti ide o obdobie
kedy odpočítavajú príchod Mikuláša, kedy si
čistia čiţmičky, aby ich
mohli poloţiť do okna
a Mikuláš ich obdaruje
sladkou odmenou alebo
ak boli zlé, tak uhlím.
Mikuláš má svoj pôvod
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v reálnej postave. Sv.
Mikuláš sa narodil na
území dnešného Turecka, do rodiny miestnych
rybárov.
V dielach sa spomína,
ţe Mikuláš, keď osirel
rozdal svoj majetok
chudobným a sám sa
stal človekom, ktorý
pomáhal iným.
Tak
ako ostatné spoločenské akcie (deň matiek,
úcta k starším) sa neuskutočnilo ani spoločné
stretnutie s Mikulášom.

Úprimne? Myslím, ţe
toto obdobie, obdobie
adventu, resp. 4 týţdne
do Štedrého večera, je
pre väčšinu ľudí veľmi
náročné. Je to obdobie
plné zhonu, zháňania
darčekov, upratovania,
pečenia
vianočného
pečiva a príprav na
Vianoce.
Tento rok zavítal aj do
našej obce Mikuláš,
hoci inak ako sme
zvyknutí a to v podobe
Ţilinskej firmy DRE-

VICOM, s prevádzkou
v Párnici (u nás známa
pod zauţívaným názvom „píla za vodou“).
Firma sa rozhodla pomôcť
rodinám
v Ţaškove sponzorským darom a to formou štiepaného palivového bukového dreva.
Za takýto šľachetný čin
venujeme firme velikánske „ĎAKUJEME“.
MT

UDIALO SA

ŢEBY MEDVEDE?
Milí spoluobčania, sme
presvedčení, ţe aj vám,
ktorí si „koronové“
opatrenia spríjemňujete
prechádzkami v našej
malebnej prírode, udreli do očí igelitové tašky, mikroténové vrecká, či plechovky zdobiace konáre kríkov,
stromov popri poľných
cestách alebo na okraji
lesa. Pri mikroténovom
vrecku si ešte človek
dokáţe predstaviť, ţe
ho niekomu vietor
uchytil pri občerstvení
sa v priebehu túry alebo vychádzky. A čuduj
sa svete, skončil na konáriku. Pri plechovke
od piva, ktorá je na konáriku prácne navlečená cez otvárací uzáver,
uţ predstava, ţe je za
tým vietor, nemá oporu
ani vo fyzike ani paranormálnych
javoch.
Ešte je tu jedna moţnosť. Toto všetko majú

na svedomí medvede,
ktoré si chcú pred blíţiacimi sa vianočnými
sviatkami (alebo celoročne ?) tieţ urobiť výzdobu. Namiesto drahých vianočných dekorácií pouţijú to, čo im
blysne do oka. Raz pohodené tam na lúke,
inokedy tam na ceste
alebo „hentam“
zasa
v lese. Dosť bolo úvah.
Ten, kto túto výzdobu
robí, strávi pravdepodobne viac času prácnym uväzovaním týchto odpadkov na konáre,
ako by jednoducho odpadok
zodvihol
a zobral ho v ruksaku
alebo len tak v ruke
domov. Nedajme preto
tomuto „uväzovačovi
odpadkov na konáre“
viac príleţitosť. Veď
predsa prázdny obal
z toho, čo na turistike
alebo vychádzke zjeme, či vypijeme je

omnoho
ľahší
a spratnejší ako celý
výrobok. V ruksaku uţ
nezaberie toľko miesta.
Donesme preto odpad
zo
spotrebovanej
„poţivne“
domov
a roztrieďme ho ako
treba. No a keď nejakú
tú „ozdobu“ nájdete na
kríku, či
na zemi,
zvesme ju a zoberme
zo sebou.
Ozaj a počuli ste uţ
o tzv. #trashtag challenge? Vy mladší si to
vygúglite a zapojte sa.
Pre
starších:
ide o výzvu, ktorá sa
celosvetovo zameriava
na mladých ľudí, ktorých na sociálnych sieťach vyzýva, aby vyčistili znečistenú oblasť
od odpadkov a urobili
pritom dve fotografie –
predtým a potom. Takéto príspevky potom
ľudia uverejňujú na
Facebooku, Instagrame

alebo Twitteri a robia
svet čistejším a tak ešte
krajším miestom pre
ţivot. Hovorí sa tomu
aj
„prechádzka
s igelitkou alebo vrecom v ruke―. Keď sa
budete baliť na najbliţšiu vychádzku, (je jedno, či starší alebo
mladší) pribaľte si so
sebou aj igelitku alebo
vrece. Určite domov
nepôjdete naprázdno
a ten pocit, ţe ste urobili aspoň niečo malé
pre našu krásnu prírodu
za to určite stojí (a môţete
urobiť
fotku
s odpadom pred a po
jeho vyčistení alebo
odstránení) a poslať na
obecný e-mail, urobíme
k tomu fotogalériu)
JB
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V TRNKÁRIKU SA ODMEŇOVALO
Tradícia detského folklóru sa datuje v našej
obci asi od roku 1985,
kedy ho viedla miestna
pani učiteľka Boţena
Havková s Ondrejom
Hraškom. Z tohto obdobia je aj najväčší úspech
dievčenskej speváckej
skupiny,
ktorá
s pásmom Trávnice vyhrala celoslovenskú prehliadku detských skupín v Senci. Skupina
pôsobila asi desať rokov, niekoľko programov
nacvičili
aj
s Jarkou Ľorkovou, potom bola jej činnosť
prerušená. A keďţe nás
pani Havková nedávno
navţdy opustila, venujeme jej my odchovanci poďakovanie a tichú spomienku. Hlavne
ja, som vďaka
nej nastúpila na
cestu s folklórom,
ktorá ma sprevádza od detstva
doteraz. (Foto č.
1 - spev. skupina )
Po mojom nástupe na tunajšiu
základnú školu,

som obnovila činnosť
detského folklóru, zaloţili sme súbor Trnkárik
a ten funguje pri Základnej škole uţ 20 rokov. Keďţe detský repertoár v našej obci nebol, pretvárame folklórny materiál obce formou ,,Zahrajme sa na“
Svadbu, Fašángy, Zbojníkov, Valachov, Práčky, Prádky, Vianoce,
Vojakov, Jarmok, Školu, Vynášanie Murieny... Za toto obdobie sa
v súbore vystriedalo asi
150 detí, niektorí pokračujú aktívne s folklórom
dodnes. Sú to sestry
Langové, Janigové, Evka Valeková, súrodenci

Chmarovci, Langovci,
Paťo Svorenčík, René
Čierny, B. Jancková, M.
Pavlovčíková, V. Strapcová, V. Gallisová, M.
Kyselová, A. Furindová
(Foto č. 2 - aktívni členovia)
Záujem o folklór u detí
v našej obci pretrváva,
čomu sme len radi
a keďţe sa nám prihlásilo tento rok do 30 detí,
museli sme ich rozdeliť
na dve skupiny. Prvákov
je 14, tak som ich oddelila do samostatnej skupiny, aby som sa im
mohla lepšie venovať
a starší môţu cvičiť náročnejšie prvky. Činnosť sme síce začali

s nadšením, ale pre koronu, sme ju museli po
prvých dvoch stretnutiach prerušiť. Deti boli
zo spevu a tanca nadšené, kieţby sme sa mohli
čo najskôr stretávať.
S hudbou nám vypomáha Zuzka Kubačková
a veľmi mi pomáha aj
Katka Laurová. Výdatnú podporu máme od
školy aj obce, za čo sa
snaţíme odmeniť našimi
vystúpeniami. Pri príleţitosti nášho okrúhleho
výročia sme dostali od
obce odmenu, z ktorej
boli deti aj aktívni členovia odmenení handrovými
koníkmi
a bábikami od ţaškovského výrobcu Ľuba
Kajku. Ďakujem všetkým za spoluprácu
a dúfam, ţe priaznivcov folklóru potešíme
našimi krásnymi ţaškovskými piesňami aj
v ďalších rokoch.
(Foto č. 3 - detský
súbor)
Marika Langovávedúca DFS Trnkárik

1
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TESTOVANIE NA COVID - 19
V dňoch 23. – 25. 10.
2020 (teda piatok aţ
nedeľa) sa v našej obci
konalo vládou nariadené pilotné testovanie na
ochorenie COVID 19,
v čase od 8,00 do 20,00,
ktoré organizačne zabezpečovalo ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, prostredníctvom ozbrojených síl
SR. Testovanie prebehlo počas všetkých troch
dní bez komplikácií,
správali sme sa zodpovedne
a ohľaduplne.

Odberový tím si plnil
svoju úlohu na profesionálnej úrovni. V okrese
Dolný Kubín bolo zachytených 908 aktívnych prípadov ochorenia.
Nasledujúci
víkend
(31.10. a 1.11.) sme sa
opäť zúčastnili testovania. Tentoraz to bola
celoslovenská akcia ministerstva obrany, ministerstva zdravotníctva
a ministerstva
vnútra
pod názvom „Spoločná
zodpovednosť“, ktorú

tak ako predchádzajúce
testovanie zabezpečovali ozbrojené sily SR.
Testovanie sa konalo
v klube kultúrneho domu, na výsledky sme si
počkali vo vonkajších
priestoroch.
Druhé
celoslovenské
testovanie (pre nás obyvateľov Ţaškova, resp.
Oravy to uţ bolo testovanie v poradí tretie), sa
konalo druhý novembrový víkend 7.11.
a 8.11., taktieţ v klube
kultúrneho domu. Na
testovaní sa zúčastnilo
980 obyvateľov. K celej
akcii plošného testovania sme sa postavili veľmi
zodpovedne
(môţeme sa však pýtať
len sami seba, či za našou
zodpovednosťou
stáli obavy z prípadnej
domácej karantény, ale-

bo zákazu vychádzania
pre osoby, ktoré sa testovania
nezúčastnia,
alebo sme si naozaj
vstúpili do svedomia
a tak ako nám nie je ľahostajné naše zdravie,
záleţí nám aj na našich
spoluobčanoch, príbuzných, susedoch, priateľoch, na celej komunite). Za celý priebeh ďakujeme nie len členom
odberového tímu, ktorí
si svoju prácu splnili na
jednotku, ale poďakovanie patrí aj Vám, všetkým obyvateľom obce,
ktorí sa testovania zúčastnili a tak sme spoločne malým krôčikom
prispeli v boji proti tomuto neviditeľnému no
nebezpečnému nepriateľovi.
MT

AUTÁ DO DVOROV
Máme tu zimné obdobie a s ním spojenú aj
zimnú údrţbu miestnych
komunikácií.
Upozorňujeme
vás,
drahí spoluobčania, aby
ste neparkovali svoje
motorové vozidlá pred
rodinnými domami na
miestnych komunikáciách, pretoţe tým obmedzujete bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, a takto zaparkované vozidlá tieţ
spôsobujú problémy
pri odhŕňaní snehu a
znemoţňujú aj rýchly

prístup záchranných a
zásahových
vozidiel
k nehnuteľnostiam. Takýmto správaním dochádza k porušovaniu
zákona č. 135/1961 Zb.
pozemných komunikáciách v platnom znení
a tieţ Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ţaškov č. 2/2020 §
4, ods. 1, písm. e) na
miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich bezprostrednej blízkosti je
bez povolenia zakázané
parkovanie motorových

vozidiel, poľnohospodárskych strojov. Nedodrţanie uvedených
zákazov sa postihuje
podľa ustanovení § 22a
a § 22c zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v
znení neskorších predpisov a zákona č.
372/1990
Zb.
o priestupkoch.
Vyzývame
občanov,
ktorí na komunikáciách
parkujú, aby svoje vozidlá parkovali hlavne
na vlastných pozemkoch,
dvoroch

a v garáţach. To isté
platí pre skladovanie
dreva, štrku a pod. Zároveň vás ţiadame
a prosíme o väčšiu
ohľaduplnosť
voči
ostatným účastníkom
cestnej
premávky
a spoluobčanom obce,
pretoţe
komunikácia
patrí všetkým – chodcom, cyklistom, mamičkám s kočíkom a aj
návštevníkom obce.
JB
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV a BYTOV 2021

Sčítanie
obyvateľov,
domov a bytov je najrozsiahlejšie a najnáročnejšie štatistické zisťovanie s dlhodobou tradíciou na celom svete,
uskutočňovaných pod
záštitou Európskej únie
a Organizácie Spojených národov.
Sčítanie
domov
a bytov vykoná obec,
tzn. prebehne bez účas
ti obyvateľov.
Doba sčítania domov
a bytov bude trvať od 1.
júna
2020
do
12. februára 2021.
Sčítanie domov a bytov
sa uskutoční výlučne
elektronickou formou,
pomocou Elektronického systému pre sčítanie
domov a bytov. Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude
mať obec k dispozícii
počas celej doby sčítania.
Sčítanie obyvateľov sa

uskutoční v období
od
15.
februára
2021 do 31. marca
2021. Obyvateľ bude
mať na sčítanie sa šesť
kalendárnych
týţdňov. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám.
Po prvýkrát výlučne
elektronicky – sám,
na kontaktnom mieste
alebo s asistovanou
sluţbou. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia
Slovenskej republiky.
Pre účely sčítania sa
obyvateľom
rozumie
kaţdý,
kto
má
v Slovenskej republike
trvalý, prechodný alebo
tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má
na území Slovenskej
republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého
obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má
povinnosť vyplniť sčíta-

cí formulár jeho zákonný zástupca.
Všetky
údaje, ktoré obyvateľ
uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.
V praxi to znamená, ţe
ak sa narodí dieťa po
polnoci 1. januára, nesčíta sa.
Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača,
tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. V prípade, ak sa
obyvateľ
nemôţe/
nechce takto sčítať, môţe
navštíviť
v prevádzkových hodinách kontaktné miesto
zriadené obcou na účel
sčítania, kde ho sčíta
stacionárny
asistent.
Kontaktným miestom
obce Ţaškov je obecný
úrad. Ak ide o osoby so
zdravotným postihnutím, seniorov alebo iné
digitálne vylúčené oso-

by, tieto môţu telefonicky
poţiadať
o asistenciu mobilného
asistenta. Poţiadavky na
mobilného asistenta nahlasujú počas prvých
dvoch týţdňov doby
sčítania, tzn. od 15. februára do 28. februára
2021. O mobilného
asistenta môţu obyvatelia poţiadať telefonicky
obec na tel. čísle 0911
552 615 a 043/589 22
24. Mobilný asistent
navštívi
obyvateľa
v dohodnutom čase
a sčíta ho pomocou tabletu.
Informácie k SODB nájdete
na
adrese www.scitanie.sk.
SJ

Údaje o kontaktnom mieste: Obecný úrad v Ţaškove
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Telefón

0911 552 615, 043/589 22 24

email

podatelna@zaskov.sk

Prevádzkové
hodiny

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

8,00 – 13,00

8,00 – 11,00

13,00 – 17,00

8,00 – 11,00

8,00 – 11,00
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JANUÁR JE ČAS NA PODANIE DANÍ

Daň z nehnuteľností
Priznanie k dani z nehnuteľnosti
podávajú
len tie fyzické a právnické osoby, ktorým
pribudla nehnuteľnosť
alebo nastala zmena
oproti vlaňajšiemu roku,
a to do 31. januára.
Podľa § 99a zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému
správcovi dane - obci
do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v
ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa
stavu k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia
(napr. ak ste nadobudli
alebo naopak „ubudlo
Vám“ z nehnuteľností
v priebehu roka a táto
zmena je k 31.12. aj zapísaná v katastri nehnuteľností,). Priznanie sa
podáva v tej obci/meste,
na
ktorej
území
(katastri) sa nehnuteľnosť nachádza.
Dôvody na podanie pri-

znania:
- kúpa, predaj, darovanie, zámena, vydraţenie
(podávajú obaja - nový
aj pôvodný vlastník),
dedenie,
- zmena výmery pozemku (napr. po postavení
stavby, drobnej stavby
atď.),
- vydanie stavebného
povolenia, skolaudovanie stavby, dokončenie
drobnej stavby,
- zmena účelu vyuţitia
pozemku alebo stavby.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník
nadobudne
nehnuteľnosť vydraţením, je povinný podať priznanie k
dani z nehnuteľností do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník
nadobudne
nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať
priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní
od vyznačenia právoplatnosti
dedičského
osvedčenia.
Ak je pozemok, stavba,
byt v spoluvlastníctve
viacerých osôb, prizna-

nie, k dani z nehnuteľností podá kaţdý spoluvlastník do výšky svojho
spoluvlastníckeho
podielu.
Ak sa spoluvlastníci
dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca,
ktorého dohodou určili
spoluvlastníci, pričom
túto skutočnosť vyznačí
v príslušnom priznaní.
Ak je pozemok, stavba,
byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v
bezpodielovom spoluvlastníctve manţelov,
príslušné priznanie podáva jeden z manţelov.
Tlačivo na podanie
priznania je pre všetky
mestá a obce rovnaké,
takţe ho získate na
ktoromkoľvek
obecnom/mestskom
úrade alebo na ich internetovej stránke.
Daň za psa
Predmetom dane za psa
je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou.
Daňovníkom je fyzická
osoba alebo právnická
osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo drţite-

ľom psa. Sadzba dane
za psa pre rok 2021 je
6,00 €. Daňová povinnosť vzniká prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa
pes stal predmetom dane (dovŕšil vek 6 mesiacov, kúpili ste, dostali
psa staršieho ako 6
mes.) a zaniká posledným dňom mesiaca,
v ktorom pes prestal byť
predmetom
dane
(predali, darovali ste,
uhynul). Ak vznikne
daňová
povinnosť
k dani za psa v priebehu
zdaňovacieho obdobia,
daňovník je povinný
podať priznanie, najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku tejto daňovej
povinnosti.
Obdobne
to platí aj pri zániku
daňovej
povinnosti.
V prípade, ţe ste
v priebehu roka pozabudli psa na daň prihlásiť alebo odhlásiť vykonajte tak do 31.01.2021
podaním priznania - na
obecnom úrade. Čo sa
týka tlačiva platí to isté
ako pri nehnuteľnosti.
Obec
vyrubí
daň
z nehnuteľností a daň
za psa rozhodnutím.
Povinnosťou daňovníka
je
postupovať
v zmysle rozhodnutia
a zaplatiť daň v sume
a v lehotách, ktoré sú
určené v rozhodnutí.
JB
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DENNÝ STACIONÁR OPÄŤ V PREVÁDZKE
Rok ubehol veľmi rýchlo, ako voda v rieke
Orava a uţ tu máme
opäť Vianoce a Nový
rok. Tento rok bol pre
všetkých určite omnoho
náročnejší a to pre konora-krízu, preto aj náš
stacionár musel byť z
tohto dôvodu dva mesiace zatvorený. Naši
pracovníci však poskytovali sluţbu tým, ktorí
to potrebovali v domácom prostredí klienta.
Ako sa vraví, všetko zlé
je na niečo dobré, aj
tento čas bol dobrý na
hlbšie spoznanie našich
klientov. Spoločný kontakt sme zabezpečili cez
vzájomné telefonovanie
a video-hovory. No napriek týmto technickým
vymoţenostiam sme sa

20

tešili na spoločne strávený čas v stacionári. V
mesiaci máj sme sa teda
uţ mohli spolu stretnúť
u nás v stacionári. Samozrejme, museli sme
dodrţiavať hygienické
opatrenia, ale rýchlo
sme si nato zvykli a tak
nám to neprekáţalo. V
stacionári sa u našich
klientov zameriavame
hlavne na rozvoj hrubej
a jemnej motoriky chodíme často na prechádzky, denne cvičíme, niekedy si aj zatancujeme. Snaţíme sa
podporovať kreatívne
myslenie - vyrábame
rôzne predmety, maľujeme, zapájame klientov
do ručných prác. Advent sme si spestrili rôznymi aktivitami, ktoré

nám pomáhajú zmysluplne preţiť tento čas a
dobre sa pripraviť na
vianočné sviatky. Navštívil nás aj Mikuláš,
síce bez anjelov a čerta,
ale pre našich klientov
to bolo príjemné a radostné stretnutie. Uţ
teraz sa tešíme na pečenie medovníčkov a na
prípravu i zdobenie vianočného stromčeka. Aj
keď deti z materskej
škôlky, ktoré za nami
chodili, teraz nemôţu
prísť do stacionára v
dôsledku korona-krízy,
o nič neprídeme, vianočný program si budeme môcť pozrieť cez
naše okná. Pamäť u našich klientov podporujeme rôznymi spoločenskými hrami, čítaním,

učíme sa básničky, často spievame, ale snaţíme sa aj opakovať ruský
jazyk, ktorý sa uţ kedysi v škole učili. Ide im
to veľmi dobre. Samozrejme, všetko robíme
podľa individuálnych
potrieb našich klientov
tak, aby sa všetci cítili
príjemne.
Ak máte doma človeka,
ktorý sa cíti osamelo,
alebo chodíte do práce a
nemôţete sa o neho postarať, určite nás kontaktujte, radi Vám pomôţeme.
Prajeme Vám všetkým
poţehnané a milostiplné
Vianoce.
Personál denného stacionára

UDIALO SA

KUK DO SMETNÉHO KOŠA

Veru tak, aj nazretie do
smetnej nádoby na zmesový komunálny odpad /tzv. KUKA/, či sa
v nej ne/nachádza odpad, ktorý má byť vytriedený, môţe urobiť
v rámci
dodrţiavania
ustanovení
zákona
o odpadoch obec pro-

stredníctvom zamestnancov alebo poverených
osôb.
Zákon
o odpadoch ďalej ukladá povinnosť kaţdému
pôvodcovi odpadu, čiţe
kaţdému z nás, zapojiť
sa do systému zberu
komunálneho odpadu
v obci. Od 01. 01. 2021

„Vzorová― smetná nádoba v Ţaškove PRED
VÝVOZOM - takto to
vyzerať nemá!!!

nadobudne
účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ţaškov č.
5/2020
o nakladaní
s komunálnymi odpadmi na území obce Ţaškov, ktorým sa vlastne
zaktualizuje
doteraz
platné VZN č. 4/2016.
V predošlom aj aktualizovanom nariadení bol
a je systém zberu popísaný a VZN bude po
schválení zverejnené na
internetovej stránke obce. Vráťme sa ale k
smetným nádobám. Stáva sa, ţe v deň vývozu,
keď sú smetné nádoby
pripravené na krajniciach komunikácií, je na
niektorej
pootvorené
veko. Z KUKA nádoby
potom na vás kuká plechovka z piva, plastová
alebo sklenená fľaša.
Keď smetiari nádobu
vyprázdňujú do smetiarskeho auta, zasa rinčí
a cinká sklo. Ak máme
v obci zavedený zber
plastov (s plastami sa
zbierajú aj plechovky
a tetrapaky z nápojov
a potravín), skla atď.,
tak čo potom v tej KUKA nádobe tieto odpad-

ky robia? Moţno ešte
niektorí z vás o triedení
odpadu nepočuli, ale to
je málo pravdepodobné,
lebo o triedení sa hovorí
na
kaţdom
kroku
(rádio, televízia, noviny,
časopisy, internet). Ten
kto netriedi alebo nechce triediť porušuje
nielen
zákon
o odpadoch, ale aj celoeurópske a celosvetové
nariadenia. Vstúpme si
preto do svedomia a aj
tú malú sklenenú fľaštičku
napríklad
z očných kvapiek dajme
do kontajnera na sklo,
alebo obal z čipsov, či
chrumiek zasa do plastov. V KUKA nádobe
má skončiť len odpad,
ktorý nie je moţné vytriediť. Zorientovať sa
v tom, aký odpad kde
patrí, Vám pomôţu aj
letáky
priloţené
v týchto novinách (tieţ
www.zaskov.sk alebo
na www.triedime.sk).
Nájdite si preto chvíľku
na preštudovanie informácií o triedení.

JB
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POVINNOSŤ TRIEDIŤ BRKO od 1.1.2021
Zákon č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch (ďalej len zákon) okrem iného ukladá povinnosť zaviesť
triedený zber biologicky
rozloţiteľného komunálneho odpadu. Medzi tento odpad patria
- jedlé oleje a tuky
- biologicky rozloţiteľné
komunálne
odpady
(zelený odpad – tráva,
lístie, konáre)
- kuchynský odpad
Zber jedlých olejov
a tukov sa v obci vykonáva na zbernom dvore
prostredníctvom
PET
fliaš, taktieţ ich zbiera
aj naša základná škola.
Podľa zákona by mala
obec zaviesť aj zber zeleného odpadu zo záhrad
rodinných
domov
a kuchynského odpadu
z domácností, pričom by
mala zabezpečiť pre
kaţdú domácnosť min. 1
nádobu o objeme 120
litrov s tým, ţe táto nádoba by sa mala vyprázdňovať
min.
v období marec – november a to najmenej 1x
za 14 dní. Za odvoz
týchto nádob (bez ohľadu na to, či by boli plné
alebo prázdne) by sme
museli platiť zberovej
spoločnosti, čím by sa
pre obec výrazne zvýšili
náklady na odpadové
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hospodárstvo a tieto náklady by sa museli premietnuť do zvýšenia poplatku za komunálny
odpad. Zavedenie takéhoto systému zberu, keď
by sme museli zberovej
spoločnosti platiť za odvoz
kuchynského
a zeleného odpadu, povaţujeme za neefektívne, pridrahé, zbytočné.
V zákone sú však stanovené aj výnimky, kedy
sa takýto systém zberu
v obci nemusí zaviesť.
Podľa
jednej
z výnimiek, ktorá začne
platiť od 01. 01. 2021,
obec nemusí zaviesť
zber kuchynského odpadu v prípade, ak preukáţe, ţe 100 % domácností kompostuje vlastný
odpad. Práve preto je
riešením domáce kompostovanie, ktoré povaţujeme v podmienkach
našej obce (kde takmer
všetci máme pri svojom
dome pozemok, záhradu) za pomerne bezproblémové
a jednoducho realizovateľné. Ak budú domácnosti svoj odpad kompostovať, nebude potrebné
zabezpečovať
zber zeleného odpadu zo
záhrad rodinných domov
a obec si tieţ bude môcť
uplatniť výnimku pre

nezavedenie zberu kuchynského
odpadu.
Obec prostredníctvom
zdruţenia
EKOCENTRUM Dolná Orava,
ktorého je členom, zabezpečila v roku 2018,
310 ks kompostovacích
zásobníkov. Časť zásobníkov
zostala
obci
a zvyšné boli poskytnuté
domácnostiam,
ktoré
o ne prejavili záujem a
uţ kompostujú nimi vyprodukovaný biologicky
rozloţiteľný komunálny
odpad a rozloţiteľný
kuchynský odpad. Ostatné domácnosti kompostujú vo vlastných kompostovacích
zariadeniach (napr. hnojisko,
podomácky
vyrobený
kompostér z dosiek, paliet). S ohľadom na uvedené skutočnosti sme
pripravili formulár čestného
vyhlásenia
o kompostovaní biologicky
rozloţiteľného
odpadu
z domácností.
Tieto čestné prehlásenia
budú obci slúţiť na preukázanie skutočnosti, ţe
100
%
domácností
v našej obci svoj odpad
kompostuje a preto sme
nezaviedli (pre nás drahý a zbytočný) systém
zberu kuchynských odpadov. Je potrebné, aby
toto vyhlásenie podpísali

všetky domácnosti. Aj
týmto opatrením chceme
vyjsť občanom v ústrety
a zabrániť razantnému
zvýšeniu poplatku za
komunálny
odpad.
Kompostovaním zároveň pomôţeme nielen
sebe, ale predovšetkým
ţivotnému prostrediu.
V nadväznosti na zmenu
zákona
o odpadoch,
platnú od 01. 01. 2021 a
s tým súvisiacu potrebu
úpravy nášho VZN
o nakladaní s odpadmi
a kvôli preukázaniu dôvodov nezavedenia zberu kuchynských odpadov, je potrebné, aby
ste
vypísané
a podpísané čestné vyhlásenie doručili na
obecný úrad (aj do
poštovej schránky pred
úradom) najneskôr do
konca januára 2021.
Domácnostiam,
ktoré
čestné
vyhlásenie
v stanovenom termíne
nedoručia, bude navýšený poplatok za komunálny odpad na rok 2020
o 3,00 €/osobu. Vo vyhlásení uvádzajte meno
osoby, na ktorej meno je
vyrubovaný poplatok za
odpad za celú domácnosť.
JB
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OHLASOVANIE DROBNÝCH STAVIEB - sankcie
Sankcie za neohlásené
drobné stavby, stavebné úpravy a udrţiavacie práce
Súbeţne s overením pasportu drobnej stavby
alebo s konaním o odstránení, resp. dodatočnom povolení neohlásenej drobnej stavby, je
obec
ako
stavebný
úrad povinná zároveň
(paralelne) začať druhé
konanie, a to konanie o
priestupku
alebo
o
správnom delikte. Ak
obec porušenie stavebného zákona neprejedná,
prokurátor
je
oprávnený podať upozornenie. Postup obce
pri porušení stavebného
zákona je okrem stavebného zákona upravený
viacerými
právnymi
predpismi. Tu je potrebné rozlišovať, či stavebný zákon poruší:
- fyzická osoba - vtedy
ide o priestupok,
- právnická osoba alebo
fyzická osoba oprávnená na podnikanie - vtedy sa dané konanie
označuje ako správny
delikt.
Vyplýva to z definície
priestupku v §2 ods. l
zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v z. n.
p. (ďalej len "zákon o
priestupkoch").
Priestupky
Skutkové
podstaty priestupkov sú uvedené v ustanovení §105
stavebného zákona a
problematiky ohlasovaných činností sa týka

skutková podstata uvedená v §105 ods.
1 písm. a) stavebného
zákona: Priestupku sa
dopustí a pokutou do 10
000 Sk (331 €) sa potresce ten, kto uskutočňuje jednoduchú stavbu,
drobnú stavbu, stavebné
úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba
ohlásiť, bez takéhoto
ohlásenia alebo v rozpore s ním.
Ustanovenie §105 v ods.
7 určuje, ţe na priestupky a ich prejednávanie
sa vzťahujú všeobecné
predpisy o priestupkoch,
t.j. zákon o priestupkoch. Priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti (§67 ods. l zákona o priestupkoch) a
nie je teda na zváţení
obce ako stavebného
úradu, či konanie o priestupku začne alebo nie.
Zákon o priestupkoch
obsahuje osobitnú úpravu pre postup správneho
orgánu, ktorý predchádza začatiu konania o
priestupku a tým je
tzv. objasňovanie priestupkov upravené v
ustanoveniach §58aţ 66
zákona o priestupkoch.
Objasňovaním priestupkov
sa
rozumie obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu (obce) najmä o
tom, či:
- sa stal skutok, ktorý je
priestupkom podľa stavebného zákona,
- tento skutok spáchala

osoba podozrivá zo spáchania priestupku,
- uloţí páchateľovi priestupku povinnosť uhradiť spôsobenú škodu.
Objasňovanie priestupkov vykonávajú obce
ako správne orgány vtedy, ak sú príslušné prejednať zistené priestupky. Z §105 stavebného
zákona vyplýva, ţe
obec ako stavebný úrad
je orgánom príslušným
na prejednávanie stavebných priestupkov, a preto objasňovanie priestupkov vykonáva obec
a
predovšetkým
jej orgány štátneho stavebného
dohľadu
(ďalej len "ŠSD"). Objasňovanie priestupkov
sa koná na základe:
- vlastného zistenia
správneho orgánu, t.j.
obce ako stavebného
úradu, resp. orgánu
ŠSD,
- oznámenia fyzickej
osoby alebo právnickej
osoby, alebo
- oznámenia iného orgánu (štátny orgán,
napr. Policajný zbor),
ktorý nie je oprávnený
stavebný priestupok prejednať.
Obec a jej orgány
ŠSD sú povinné v rozsahu svojej pôsobnosti prijímať oznámenia
o priestupkoch a čo najskôr
ich
vybavovať. Priestupkové konanie je upravené v tretej časti zákona o priestupkoch (§ 51 aţ § 88).
Podľa §51 zákona o

priestupkoch: „Ak to nie
je
v
tomto
(priestupkovom) alebo v
inom (stavebnom) zákone ustanovené inak,
vzťahujú sa na konanie
o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom
konaní“, t.j. správny poriadok (v skratke "SP").
Špeciálna úprava vyplývajúca zo zákona o priestupkoch určuje, ţe:
- Občan je obvineným z
priestupku, len čo správny orgán vykonal voči
nemu prvý procesný
úkon. Na takého občana
sa hľadí ako na nevinného, kým jeho vina nebola vyslovená právoplatným rozhodnutím. Zo
správneho poriadku (§18
ods. 3) vyplýva pre príslušný správny orgán
(obec)
povinnosť upovedomiť o začatí konania všetkých
účastníkov
konania.
Upovedomenie účastníka konania o začatí
správneho, t.j. priestupkového konania zabezpečí
obec
doručením oznámenia o začatí
konania o priestupku.
- O priestupku koná
správny orgán v prvom
stupni, t.j. obec, ústne
pojednávanie, čo znamená, ţe nie je na zváţení obce, či ústne pojednávanie nariadi, alebo nie; ústne pojednávanie je obligatórne t.j.
povinné.
Pokračovanie na s.24
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OHLASOVANIE DROBNÝCH STAVIEB - pokračovanie
- V neprítomnosti obvineného z priestupku
moţno vec prejednať len
vtedy:
—– ak sa odmietne dostaviť na ústne pojednávanie, hoci bol riadne
predvolaný, alebo
—– sa nedostaví bez
náleţitého ospravedlnenia alebo bez dôleţitého
dôvodu.
- Obvinený z priestupku
má právo vyjadriť sa ku
všetkým skutočnostiam,
ktoré sa mu kladú za
vinu a k dôkazom o
nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju
obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi ani k
priznaniu ho nemoţno
donucovať.
V konaní o priestupku
sú účastníkmi konania:
A. obvinený z priestupku
B. poškodený, ak ide o
prejednávanie náhrady majetkovej škody
spôsobenej priestupkom.
Oznamovateľ priestupku nie je účastníkom
konania, ale môţe mať
postavenie poškodeného
(§70 zákona o priestupkoch) alebo svedka (§35
správneho poriadku). Ak
uplatnil ten, komu bola

priestupkom spôsobená majetková škoda,
nárok na jej náhradu v
konaní
o
priestupku, pôsobí správny orgán (obec), ktorý priestupok prejednáva, na
to, aby škoda bola dobrovoľne nahradená. Ak
škoda a jej výška bola spoľahlivo zistená a
nebola dobrovoľne nahradená, uloţí správny
orgán páchateľovi priestupku povinnosť ju nahradiť; inak odkáţe poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody
na súd alebo na iný príslušný orgán. Na základe vyhodnotenia dôkazov rozhodne obec ako
správny orgán o ukončení konania v prvom
stupni. Ak neprichádza
do úvahy zastavenie
konania (§76 zákona o
priestupkoch), obec ako
stavebný
úrad
vydá rozhodnutie o priestupku, ak uznal obvineného z priestupku vinným. Za porušenie stavebného zákona je moţné ako sankciu uloţiť
len pokutu; pokarhanie
alebo zákaz činnosti neprichádza do úvahy
vzhľadom na §7 ods. 2
zákona o priestupkoch.
Pokuta je majetkovou

sankciou, ktorej závaţnosť je primerane daná
jej výmerou. Správny
orgán určí lehotu na
zaplatenie pokuty. Pokuta je príjmom obce.
Stavebné priestupky nie
je moţné prejednať v
blokovom konaní.
Pri určení výšky pokuty
sa prihliadne:
- na závaţnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho
následky,
- na okolnosti, za ktorých bol spáchaný,
- na mieru zavinenia
(úmysel alebo nedbanlivosť),
- na pohnútky a na osobu páchateľa,
- na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v prípadnom disciplinárnom konaní.
Trovy konania určuje
vyhláška Ministerstva
vnútra SR č. 411/2006
Z.z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov
konania o priestupku a
viaţe sa na rozhodnutie
o vine. Úhrada trov konania bola do 31. 12.
2015 príjmom štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky a v prípade stavebných
priestupkov
(ktoré prejednala obec

ako stavebný úrad) sa
uhrádzala na účet Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zákon o priestupkoch však bol novelizovaný zákonom č.
430/2015 Z.z. a s účinnosťou od 1. 1. 2016
platí nové ustanovenie §79 ods. 5 zákona o
priestupkoch, podľa ktorého: (5) Úhrada trov
konania je príjmom obce, ak priestupok prejednala obec. To znamená,
ţe ak stavebný priestupok prejedná obec ako
stavebný úrad, tak nielen
uloţená pokuta, ale aj
trovy konania (16 eur)
sú príjmom obce. Ustanovenie §20 ods. 1 zákona
o
priestupkoch upravuje zánik
zodpovednosti za priestupok (v praxi sa pouţíva výraz "premlčanie") a
tento nemoţno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky.
JUDr. Helena Spišiaková
Prevzaté z mesačníka Právo
pre ROPO a OBCE 11/2020
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