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AKO podať
priznanie k dani
z nehnuteľností
a poplatku za
komunálne
odpady v roku
2005?

Nebolo pochýb, porota rozhodla, že korunku pre víťazku súťaže REGION REGINA získa Magdaléna Chorvátová (prvá zľava), ktorá najlepšie spojila šarm s vedomosťami o regióne, z ktorého pochádza. Foto: (map)

Titul REGION REGINA 2005 pre tanečníčku z Družby
Príjemným spestrením Veľtrhu cestovného ruchu v Brne býva
už pravidelne súťaž žien a dievčat o titul REGION REGINA. V
porovnaní s klasickými súťažami o najkrajšie dievčatá nestačí
v Brne len fyzická krása, ale treba ju spojiť aj s inteligenciou a
vedomosťami o regióne, z ktorého súťažiace pochádzajú. No a
to je dobrá „parketa“ pre devy z Trenčína, ktoré tu pravidelne
žnú úspechy.
Tento rok vyslal Trenčín do dosť vážne, boli veľmi dobre prisúťaže REGION REGINA 21-ročnú pravené, moje sebavedomie veľKubranku Magdalénu Chorváto- mi nenarástlo. Tajne som verila,
vú, študentku 2. ročníka odboru že sa mi podarí zabodovať, snažiinžinierstvo kvality a produkcie la som sa, ale už z princípu som
na fakulte mechatroniky Tren- myslela, že dostanú prednosť
čianskej univerzity A. Dubčeka. dievčatá z usporiadateľskej kraObjavila ju vedúca kultúrneho jiny,“ vracia sa teraz už s úsmestrediska v Kubre Ernestína vom v myšlienkach do Brna aktuBrezanová, povestná to vyhľa- álna Miss REGION REGINA.
Magdaléne naozaj sadli všetdávačka talentov v Trenčíne. No
a keďže Magdaléna tancuje vo ky disciplíny, i keď sa trochu
folklórnom súbore Družba a mož- obávala vedomostných otázok.
no v kútiku duše aj túžila po Dostala sa však do role turisticúčasti na takejto súťaži, získala kej sprievodkyne a tu je návod na
víkendový pobyt turistov v Trennomináciu.
„Chcela som to skúsiť, ale číne: „Okruh by sme začali kvôli
keď som si pozrela videokazetu rímskemu nápisu na hradnej skaz minulých ročníkov a zistila, že le v hoteli Tatra. Nasledovala by
dievčatá najmä z Moravy to brali návšteva Trenčianskeho múzea,

Piaristického kostola, mestskej
veže a farských schodov. Podvečer by strávili v príjemnej kaviarni
pri cimbálovej muzike a vyvrcholením dňa by bola nočná prehliadka
Trenčianskeho hradu. Druhý deň
by sme navštívili okolité kúpeľné
mestá, Piešťany a Trenčianske
Teplice.“ Po takomto „rozohraní
sa“ nasledovalo parádne číslo –
svadobný tanec z trenčianskeho
regiónu. Ako správna „Družbáčka“ vie, že na obecenstvo platí.
Jej súhra s tanečným partnerom
Jozefom Ježíkom si získala srdcia nielen divákov, ale aj poroty.
Ako bonus Magdaléna pridala
rozprávanie o zvykoch mladých
dievčat z Kubrej na Štedrý deň:
„Na Štedrý deň, keď gazdiná od
rána vyvárala a vypekala, mladá
dievka jej musela pomáhať a prvý
koláč, ktorý bol upečený, dievka
zobrala, chodila s ním okolo stavania a čakala, kým stretne voľajakého chlapa.
Pokračovanie na 12. strane

Mesto Trenčín ako
správca dane v záujme
kvalitnej informovanosti
svojich občanov v súvislosti s novým zákonom
o miestnych daniach
a miestnom poplatku
za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č.582/2004, upozorňuje na zmeny v zdaňovaní
nehnuteľností
pre rok 2005.
str. 6 - 10

Predbežné výsledky
hospodárenia
Mesto Trenčín dosiahlo
v roku 2004 prebytok rozpočtu
vo výške 52 miliónov Sk. Bežný rozpočet vykázal vyrovnané
hospodárenie s celkovými príjmami a výdavkami 558 miliónov Sk. Mesto Trenčín v roku
2004 vykonalo investície za
131 miliónov Sk, pričom finančné prostriedky na investície získalo z predaja majetku
za 72 miliónov Sk, zostatok investícii bol financovaný z úveru
s úročením 2,5 % ročne.
(r)
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Búracie práce na Masarykových kasárňach budú ukončené do konca mája
Masarykove kasárne v širšom centre na Legionárskej ulici
získalo Mesto Trenčín v 90-tych rokoch minulého storočia
vtedy ešte od federálneho ministerstva obrany. V zmluve sa
zaviazalo, že objekt asanuje.
V januári roku 2003 sa týmSvoju víziu a projekty preto investičným zámerom zača- zentoval na mestskom zastula zaoberať Komisia územného piteľstve len jeden záujemca,
plánovania a investícií MsZ. konzorcium troch firiem, KonTrvalo takmer rok, kým po zorcium Z.A.I.C., ktoré má skúrôznych dopracovaniach a vy- senosti s investičnou výstavbou
svetleniach ďalších postupov i za hranicami Trenčína. Cenu
bol predložený do mestského pozemku stanovilo mestské zazastupiteľstva.
Predmetom stupiteľstvo na 8 miliónov 248
rokovania sa však stal predaj tisíc korún, ďalších približne
pozemku, nie budovy, pretože 20 miliónov ostane v mestskej
tú je mesto povinné na zákla- pokladnici, pretože investor sa
de platného územného plánu zaviazal zrealizovať asanáciu
asanovať.
na vlastné náklady. Pri započí-

Čaro Vianoc pod hradom – pohľad späť
Na krátke zhodnotenie série podujatí v rámci programu Čaro
Vianoc pod hradom si primátor Ing. B. Celler pozval pracovníkov
zo všetkých zainteresovaných oblastí – kultúry, marketingu,
Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o.
Výpočet jednotlivých akcií jednotlivých zložiek, ktoré sa
– vianočných jarmokov, počet- mali na programe podieľať. Vo
ných vystúpení na námestí, vzájomnej diskusii sa prítomní
kolied pod jedličkou, predsta- pokúsili spoločne pomenovať
vení živého betlehemu, súťaží a vydiskutovať problémy, ktoré
a podujatí na ľade na Štúrovom vznikli a vziať si z nich ponaunámestí, Mikuláša na Miero- čenie tak, aby sa v budúcich
vom námestí i v mestských ročníkoch neopakovali rovnaké
častiach, až po podujatia typu chyby. Zároveň sa všetci prícountry, prípadne alternatív- tomní zhodli na tom, že je proneho umenia, koncerty chrá- spešné pokračovať v začatej
mového spevu, či vystúpenie peknej tradícii s názvom „Čaro
komorného orchestra - pôsobil Vianoc pod hradom“. Samopozitívne. Potvrdil, že sa mesto zrejme, v stále lepšej kvalite.
v rámci svojich možností snaži- Premyslená dramaturgia, no
lo zabezpečiť program, ktorý by najmä včasný prístup k organioslovil čo najširšie publikum zácii vianočných a novoročných
a vniesol do vianočných dní podujatí by mali pomôcť tomu,
aby sa čo najviac obmedzila
trochu príjemnej nálady.
Ostáva však otázka, či or- neželaná organizačná improviganizácia niektorých podujatí zácia. Už budúci ročník by mal
nezlyhala na slabej koordinácii priniesť výrazné zlepšenie. (rk)

taní ceny búracích prác a odvozu prebytočného odpadu,
tak vychádza 1 m2 pozemku na
približne 6.500,- Sk/m2.
Povolenie na odstránenie
stavby súčasnej budovy, tzv.
Masarykových kasární nadobudlo právoplatnosť 30.12.2004.
Pri búracích prácach vznikne
asi 14 000 ton stavebného
odpadu. Konzorcium Z.A.I.C.
zmluvne poverilo odstránením
stavby EKO-DEMOLÁCIE spol.
s r.o. Žilina. Koniec prác bol
stanovený na 31. máj 2005.
Organizácia, ktorá vykonáva
búracie práce, musí oddeľovať
jednotlivé skupiny stavebných

odpadov podľa kategórie odpadov a evidovať ich množstvá
v tonách. Do 10 dní po ukončení prác predloží na Obvodný úrad životného prostredia
v Trenčíne súhrnnú správu
o druhoch, množstvách, materiálovom zhodnocovaní stavebných odpadov (napr. čistenie
tehál na opätovné využitie
a pod.) a spôsobe nakladania
s odpadmi. Náklady, spojené
s nakladaním s odpadmi bude
znášať Konzorcium Z.A.I.C.
Najbližšia povolená skládka odpadov je skládka Luštek – Dubnica nad Váhom alebo skládka
Veronika – Dežerice. T. Hlobeň

Trenčín v spoločnom stánku so Zlínskym krajom

Mesto Trenčín sa predstavilo
na veľtrhu turistických možností v regiónoch REGIONTOUR,
ktorý sa konal 13.-16. januára
v Brne, spolu s veľtrhom priemyslu cestovného ruchu GO. O
zhodnotenie našej účasti sme
požiadali vedúcu útvaru marketingu a komunikácie MsÚ Mgr.
Renátu Kaščákovú:
- Mesto Trenčín sa predstavilo v spoločnom stánku Zlínskeho kraja (na snímke), kde
malo svoj limitovaný priestor
na prezentáciu. Je to zaužívaný
spôsob účasti Trenčína na tomto veľtrhu, pri ktorej sa tradične
využíva spoluúčasť nášho partnerského mesta Zlín. Spájaním
vystavovatelia šetria peniaze na
realizáciu výstavného stánku, čo
je pri cenách výstavných plôch
nezanedbateľné. Osobne si
však nemyslím, že je to najlepší
spôsob ako prezentovať naše
mesto, ktoré má rozhodne oveľa väčší potenciál pri zvyšovaní
svojej atraktivity.
Je účasť na tomto podujatí
vo všeobecnosti podľa vás prínosom pre mestá a regióny,

ktoré sa tu prezentujú?
- Ťažko povedať. Ide o veľtrh v
oblasti cestovného ruchu, ktorý
má už štrnásťročnú tradíciu. Verím tomu, že na začiatku svojej
existencie mal zmysel v tom, že
cestovný ruch v mnohých regiónoch ešte spal a bola zrejme
väčšia potreba nejako mestá a
regióny motivovať k väčšej aktivite a turistov zase k ich návšteve.
Teraz sa mi však zdá, že turisti
majú oveľa vyššie nároky než
len navštíviť mesto. Potrebujú
nielen uvidieť zvonka pamiatky,
ale aj niečo zažiť, prípadne dostať presne tie informácie, ktoré
chcú. Ak by sa mesto Trenčín
malo prezentovať na tejto výstave aj v budúcnosti, myslím si,
že by skôr mohlo priniesť nejaký mestský turistický produkt,
zamerať sa viac na „software“
než na „hardware“. Vzhľadom
na pomerne veľkú návštevnosť
a obľúbenosť tohoto veľtrhu by
to mohlo priniesť efekt, hoci ten
je zväčša nemerateľný, resp.
môže sa dostaviť až po čase a
v kombinácii s mnohými inými
faktormi.
(r), foto: (rk)

27. 1. 2005

Z pracovného diára
primátora
PONDELOK 10. 1.: Primátor
vystúpil v Slovenskom rozhlase – rádiu Regina, kde
v živom vysielaní relácie Otáčacie kreslo odpovedal na
otázky Trenčanov.
UTOROK 11.1.: Ďalšie kolo
rokovaní o budúcom využití Ostrova otvorili B. Celler
a starosta Zamaroviec J.
Plško. Hovorili spolu najmä
o blížiacej sa výstavbe futbalových ihrísk a umelého
trávnika.
Po premiére valaského
ľudového mystéria O svatém
Jozefovi v podaní Teatra Finestrina diskutoval štatutár
mesta s O. Odokienkom
o perspektívach kina Metro
z hľadiska umiestnenia alternatívnych divadelných scén
v týchto priestoroch.
Primátor sa zúčastnil v reprezentačných priestoroch
NR SR na novoročnom stretnutí predstaviteľov verejnej
správy s predsedom slovenského parlamentu P. Hrušovským.
B. Celler sa zoznámil
so záujmom zahraničného
investora z oblasti zdravotnej techniky o investovanie
v trenčianskom priemyselnom parku.
STREDA 12. 1.: Štatutár
mesta prijal predstaviteľov š.
p. Letecké opravovne Trenčín. Rokovali o optimálnom
vedení trasy Juhovýchodného
obchvatu, ktorá je v kontakte
s areálom podniku. Obe strany sa stotožnili s potrebou
vybudovania I. etapy Juhovýchodného obchvatu mesta.
Ďalší postup prípravných
prác Juhovýchodného obchvatu mesta bol aj témou
rozhovoru primátora so spracovateľom projektu, zástupcami polície a ďalších zainteresovaných zložiek.
Svoje zámery predstavili
B. Cellerovi aj zástupcovia investora z ČR, majúci záujem
umiestniť výrobu na Slovensku v priemyselnom parku
v Trenčíne.
Štatutár mesta prijal záu-

FÓRUM
Rok 2005 pohľadom primátora

Priority – hospodársky rozvoj, doprava,
životné prostredie, šport a voľný čas
V poslednom minuloročnom vydaní Infa primátor Ing. Branislav
CELLER hodnotil rok 2004. Dnes sa so štatutárom mesta pozrieme dopredu. Rok 2005 je pre Trenčín zlomový z pohľadu štyroch
hlavných oblastí, ktoré sú nosné pre prácu mesta a je im venovaná
veľká časť finančných prostriedkov z rozpočtu. Sú to hospodársky
rozvoj, doprava, životné prostredie, šport a voľný čas

HOSPODÁRSKY ROZVOJ

DOPRAVA

Rokovania s potencionálnymi investormi, ktorí majú záujem vstúpiť do pripravovaného
trenčianskeho priemyselného
parku, sú čoraz intenzívnejšie.
Nesmie teda zaostávať ani
príprava na jeho vybudovanie.
B. Celler: „Okrem spoločnosti
Johnson Controls, ktorá už

Doprava bude témou nielen
roku 2005, ale aj nasledujúcich
rokov, pretože je to najväčší
problém Trenčína. Podľa primátora prioritou v súčasnosti je
príprava na vybudovanie nového mosta v rámci I. etapy Juhovýchodného obchvatu mesta:
„V lete by malo byť vydané

Svoju tvár by mali zmeniť aj miestne klomunikácie. foto ph
pôsobí v Trenčíne a neskôr sa
chce presunúť do priemyselného parku, je tu investor, ktorý
má záujem na jeseň tam začať
umiestňovať svoju technológiu.“ V cieľovej rovinke je teda
riešenie vlastníckych vzťahov
k jednotlivým pozemkom: „Dohodli sme sa so všetkými vlastníkmi o predaji pozemkov, ak
sa nestane nič nepredvídané,
v lete by sa mali začať stavať
prvé haly. Veľmi si cením prístup vlastníkov pozemkov. Nenechali sa zlákať rôznymi ponukami, ktoré sa začali objavovať
po oznámení zriadiť priemyselný
park a pochopili zámer mesta.
Park patrí medzi sedem najvýznamnejších priemyselných
parkov na Slovensku. Príchod
investorov bude mať obrovský
vplyv na rozvoj celého Trenčína.
Po jeho dobudovaní ľudia v regióne budú viac zarábať, ako je
priemerná mzda na Slovensku“
dodáva primátor.

územné rozhodnutie. Máme
vyčlenené finančné prostriedky
na výkup pozemkov v tejto etape, ktoré chceme následne dať
k dispozícii Slovenskej správe
ciest na to, aby v lete alebo na
jeseň roku 2006 začala s výstavbou nového mosta.“
Svoju tvár by mali zmeniť aj
hlavné miestne komunikácie.
B. Celler: „Pripravujeme ich
komplexnú opravu. V rokoch
2005-2006 na nich vymeníme
povrch a na vybraných sa rekonštrukcia dotkne aj chodníkov.“
Mestská hromadná doprava
(MHD) je dlhoročným boľavým
problémom nášho krajského
mesta. Do SAD Trenčín vstupuje strategický investor, Slovenská investičná a realitná spoločnosť (SIRS) zo Žiliny a tak
vzniká priestor na novú koncepciu fungovania MHD. Konatelia
spoločnosti už predstavili svoje
zámery aj štatutárovi mesta:
Pokračovanie na strane 4
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10. - 23. 1. 2005
jemcov o zriadenie súkromnej materskej školy so zameraním na výučbu cudzích
jazykov. Hostí informoval, že
v rámci možností by privítal
vznik takéhoto zariadenia
v niektorom predškolskom
zariadení na území mesta.
ŠTVRTOK 13. 1.: Primátor
sa zúčastnil na rokovaní
predstavenstva
Trenčianskych vodární a kanalizácií..
PIATOK 14. 1.: Prezidentovi
Slovenského
futbalového
zväzu (SFZ) F. Laurincovi
predstavil štatutár mesta
projekt futbalových ihrísk na
Ostrove v Trenčíne a zaujímal sa o finančnú podporu
SFZ, ktorú poskytuje na výstavbu umelého trávnika.
Na novoročnom stretnutí
trenčianskych podnikateľov
sa v penzióne Formula zúčastnil aj B. Celler.
SOBOTA 15. 1.: Primátor prevzal záštitu nad 4. ročníkom
medzinárodného halového
turnaja mladých futbalových
nádejí. Víťaznému družstvu
AS Trenčín B venoval a osobne odovzdal aj hlavnú cenu
– Pohár primátora.
UTOROK 18. 1.: Ďalší postup prác pri vybudovaní priemyselného parku bol témou
rozhovoru štatutára mesta
so zástupcami spoločnosti
J&T Global, a.s.
B. Celler rokoval s predstaviteľmi Trenčianskej vodárenskej spoločnosti o ďalšej
kooperácii mesta a tejto firmy, ktorá prevádzkuje vodovody a kanalizáciu na území
mesta. Obe strany si vymenili názory aj na ďalší rozvoj
v tejto oblasti.
O ďalšom osude lodenice,
prípadne vybudovaní novej
v rámci športovo-rekreačného
areálu na Ostrove diskutoval
primátor so zástupcami trenčianskych kanoistov.
STREDA 19. 1.: Ďalšie kolo
rokovania o prípravných prácach na Juhovýchodnom obchvate mesta absolvoval štatutár mesta s predstaviteľmi
Pokračovanie na strane 4
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Priority – hospodársky rozvoj, doprava, životné prostredie, šport a voľný čas
Pokračovanie zo strany 3
„Dohodli sme sa, že do konca
apríla bude vypracovaná analýza súčasného stavu MHD a zároveň nám Žilinská univerzita,
ktorá bude spracovávať novú
koncepciu, navrhne model,
ktorý by sa mohol v Trenčíne
uplatňovať,“ hodnotí prvé rozhovory primátor. „Zároveň predstavitelia spoločnosti SIRS
deklarovali záujem finančné
prostriedky, ktoré im vyplývajú z povinnosti voči predajcovi
49-percentného balíka akcií,
Fondu národného majetku,
vložiť do kúpy nových autobusov pre potreby MHD Trenčín.
Verím, že do konca roku 2005
budeme mať už aj časť nových
autobusov na linkách.“
Oveľa intenzívnejšie budú
pokračovať práce na spracová-

Z pracovného diára
primátora
Dokončenie zo strany 3
všetkých zainteresovaných
zložiek. Tieto pracovné stretnutia sa budú konať každý
týždeň.
O postupe prác na modernizácii železničnej trate hovoril B. Celler so zástupcami
projektanta zo spoločnosti
Reming Consult.
ŠTVRTOK 20. 1.: Témou
prvej tohtoročnej tlačovej
konferencie Mesta Trenčín,
na ktorej sa zúčastnil aj primátor, bol rozpočet na rok
2005.
B. Celler viedol riadne rokovanie mestskej rady.
V živom vysielaní talkshow
Televízie Trenčín Hodina H
vystúpil štatutár mesta spolu so svojím zástupcom A.
Bocom a prednostkou MsÚ
I. Orgoníkovou.
PIATOK 21. 1.: Štatutár
mesta rokoval o prácach na
generele dopravy s ich dodávateľom.
B. Celler sa stretol s talianskym
podnikateľom,
ktorý má záujem umiestniť
svoju investíciu v Trenčíne.
(r)

vaní generelu dopravy na území
mesta. Tento dôležitý dokument, ktorý načrtne, ako bude
vyzerať doprava v meste najbližších 30 rokov, má podľa B. Cellera určité zdržanie: „Chcem,
aby bol do konca roku 2005

Zámostia bude výstavba športovísk pri ZŠ na Veľkomoravskej ulici. B. Celler: „S prácami
začneme najneskôr na jeseň
tohto roku.“
Najmasovejším kolektívnym
športom je futbal. V Trenčíne

Mesto Trenčín je pripravené prevziať Dom armády do svojho
vlastníctva.
foto ph

spracovaný. Pripravuje sa už
dlhšie, ale práce na ňom boli
prerušené počas rozhodovania
o modernizácii železničnej trate. Kvalite jeho koncepčného
spracovania prikladáme veľkú
dôležitosť.“ Štatutára mesta
teší, že mestské zastupiteľstvo našlo spoločnú reč aj pri
v minulosti veľmi horúcej téme
– modernizácii železničnej trate: „V I. polroku bude vydané
územné rozhodnutie. V rámci
neho sa rieši aj umiestnenie
nového letného kúpaliska na
Ostrove. Do konca roku by
mala byť urobená aj projektová
dokumentácia k stavebnému
povoleniu pre novú letnú plaváreň a v I. polroku 2006 by sa
malo začať s jej výstavbou. Je
to zakotvené aj v zmluve medzi
Mestom Trenčín a Železnicami
SR, ako investorom modernizácie železničnej trate.“

ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
Po dlhých rokoch je pre túto
oblasť vyčlenených v rozpočte viac ako 100 mil. korún.
Nielen na investície, ale aj na
príspevky klubom či na fungovanie a prevádzku športovísk.
„Po komplexnej rekonštrukcii
zásadne zmení tvár športový
areál pri ZŠ na Hodžovej ul.,
kde aj M. Gáborík stavia malý
zimný štadión. Budú tam ihriská s umelým povrchom i tartanová dráha,“ hovorí primátor.
Veľkým prínosom nielen pre
žiakov, ale všetkých obyvateľov

úspešne fungujú pri klube AS
futbalové triedy, ale rovnako
„úspešne“ sa strácajú aj zelené ihriská. Futbalová mlaď však
v Trenčíne nevyhynie, len sa
presunie na Ostrov. „V jarných
mesiacoch sa začne s budovaním trávnatých futbalových
ihrísk a pribudne tam aj ihrisko
s umelou trávou. Mali by napomôcť rozvoju futbalu v Trenčíne
a pripraviť kvalitné podmienky
stovkám detí, pripravujúcim sa
na futbalovú kariéru v mládežníckych kategóriách,“ netají
spokojnosť s riešením situácie
štatutár mesta.
Na detské ihriská je v rozpočte mesta vyčlenených 8,4
milióna korún. Primátor má
o využití týchto peňazí jasnú
predstavu: „V prvom rade
kompletne zrekonštruujeme
alebo postavíme nové ihriská v areáloch materských
škôl. Chceme však, aby po
šestnástej hodine, kedy sa
v súčasnosti uzatvárajú, boli
k dispozícii všetkým záujemcom pod dohľadom správcov.
Táto akcia by mala prispieť
k skvalitneniu bývania na jednotlivých sídliskách mesta.“

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Trenčínu vypršala zmluva
s Považskou odpadovou spoločnosťou o nakladaní a likvidácii
komunálneho odpadu. „Podľa
legislatívy sme povinní urobiť
nové obstarávanie tejto služby
verejnou súťažou,“ cituje B.

Celler literu zákona. „Predpokladám, že súťaž prispeje ku
skvalitneniu a možno aj zlacneniu celého procesu. Zákon
hovorí, že poplatky od občanov
musia byť použité opäť len na
likvidáciu a prácu s odpadmi.
Ak bude táto služba lacnejšia,
určite sa to prejaví aj v cenách
za odvoz odpadu.“ Víťaz verejnej súťaže sa bude zároveň
starať aj o mestskú zeleň a čistotu verejných priestranstiev.
K znehodnocovaniu životného prostredia dochádza aj
v mestských častiach, ktoré
nie sú odkanalizované. Preto
medzi priority mesta patrí aj
budovanie kanalizácie. „Týka
sa to hlavne mestskej časti
Kubra, kde chceme kompletne
dobudovať kanalizáciu v tomto roku, rovnako ako v Nozdrkovciach a začať s budovaním
kanalizácie v Opatovej, hlavne
na Potočnej ul. tak, aby sme
ju mohli kompletne zrekonštruovať, pretože je dlhodobo
v zlom technickom stave,“
vypočítava štatutár mesta oblasti, kde tento problém nie je
dlhodobo riešený.
Viaceré domy na sídlisku
Juh tiež trápi voda. Počas dlhodobejších dažďov ich totiž zaplavuje. Primátor pripomína, že
v minulom roku sa tento problém vyriešil v troch južanských
lokalitách: „Aby nedochádzalo
k poškodzovaniu majetku obyvateľov a vlastníkov bytov,
budeme pokračovať v odvodňovacích prácach. V rozpočte
je na tieto účely vyčlenených
10 miliónov korún.“
Na záver tejto pasáže si
B. Celler nechal dobrú správu
nielen pre Trenčanov, ale i návštevníkov nášho mesta: „Tento
rok postavíme bezbariérové
verejné WC priamo v centre
na Sládkovičovej ul. Tým vyriešime dlhodobý problém nedostatku takýchto zariadení
v strede mesta.“

SLUŽBY MESTA SVOJIM
OBČANOM
Po minuloročnom otvorení
Klientského centra pokračuje
Dokončenie na strane 12
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Investičné akcie na najväčšom trenčianskom sídlisku
Na rok 2005 sa okrem prác, spojených s opravami a údržbou mestských komunikácií, chodníkov, detských ihrísk a pod. vykonajú na viacerých plochách aj rozsiahlejšie rekonštrukčné
práce. Po odvodnení Ulíc Šmidkeho a M. Bela, do konca mája 2005 má byť dokončená
projektová dokumentácia odvodnenia Halalovky a Ul. gen. Svobodu. Následne sa zrealizujú
i stavebné práce, naplánovaná je rekonštrukcia Novomeského ul. a športového areálu pri ZŠ
Novomeského. Mesto v spolupráci so spoločnosťou BYVYSERV by malo vypracovať taktiež
projektovú dokumentáciu riešenia III. etapy oddychovej zóny Halalovka.
Do rozpočtu mesta Trenčín
v časti kapitálových výdavkov
sú za sídlisko Juh zahrnuté nasledovné investičné akcie :
- odvodnenie sídliska Juh na
Uliciach gen. Svobodu a Halalovka
- vypracovanie
projektovej
dokumentácie II. etapy odvod-

nenia sídliska Juh - Ulíc Šafárikovej, Bazovského a Liptovskej
- aktualizácia projektovej dokumentácie a taktiež realizácia
prác na úprave tzv. Chrámového
areálu
- realizácia verejného osvetlenia firmou Siemens na Uliciach
Východnej a Lavičkovej

Trenčín na F. Silbersteina nezabúda
Problematiku umiestnenia sochy Ferdinanda Silbersteina
riešil Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín v roku 2004
architektonicko-urbanistickou súťažou. Autormi víťaznej štúdie sú Ing. arch. Pavol Balaščák a akad. soch. Igor Mosný.
Priestor na umiestnenie sochy resp. pamätníka, je situovaný
na voľnom priestore v križovaní Ulíc Rázusovej a Hodžovej,
v blízkosti autobusovej zastávky MHD.
V roku 2005 je v rozpoč- arch. Adriana Mlynčeková.
te mesta vyčlenená čiastka
F. Silberstein je autorom buna projektovú dokumentá- dovy Obchodnej akadémie, zaciu na stavebné povolenie písanej v zozname pamiatok,
(120 000 Sk) a taktiež čiastka niektorých objektov na Hodžona realizáciu (2 500 000 Sk) vej ul. Je aj autorom urbanisticdiela, čo je úlohou odboru ži- kej koncepcie Sihote. Krajský
votného prostredia a investícií pamiatkový ústav v Trenčíne
MsÚ.
spracovával komplexný materi„Celý priestor je riešený ál o Sihoti na zápis do Pamiatkomplexne, nielen s osadením kového zoznamu ako chránený
pamätníka, ale aj patričný- urbanistický súbor.
mi sadovými úpravami a zaKeďže F. Silberstein je predkomponovaním autobusovej staviteľom funkcionalistickej
zastávky tak, aby vzniklo dôs- architektúry, je aj navrhovaný
tojné miesto pripomínajúce pamätník riešený v tomto dujednu z výrazných postáv tren- chu. Nejde o bustu či sochu, je
čianskej architektúry,“ konšta- to skôr dielo architektonickotovala vedúca útvaru hlavného -sochárske (viď foto makety).
architekta Mesta Trenčín Ing.
(r)

- vypracovanie projektovej dokumentácie na III. etapu rozšírenia mestského cintorína
- vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie stanovíšť smetných nádob. V tejto
súvislosti VMČ požaduje urobiť
kompletnú pasportizáciu všetkých kontajnerov na sídlisku.

„Okrem plánovaných investičných a neinvestičných
činností si však musíme byť
vedomí toho, že na základe
pripomienok občanov sídliska sa budú musieť dopracovať a podľa finančných možností aj doplniť do rozpočtu
podľa priorít naliehavosti, aj
ďalšie akcie. Rok 2005 nám
môže priniesť viaceré prekvapenia aj v tejto oblasti, príjemné i nepríjemné,” hovorí
predseda VMČ Juh Ing. Ján
Bezák.
(J.B., L.S.)

Akútny problém na sídlisku Juh
- parkovanie
Problematike parkovania na Juhu a obnovy vodorovného
značenia na mestských komunikáciách patrila podstatná časť
rokovania poslancov z tejto lokality na prvom tohtoročnom zasadnutí VMČ Juh. Podľa slov Ing. Eriky Vravkovej, poverenej
vedením MHSL, m.r.o. Trenčín, sa na mestských komunikáciách
bude vodorovné dopravné značenie nielen obnovovať ale i doplňovať dopravné značenie. Nedisciplinovaní šoféri, parkujúci
v tejto mestskej časti, tak prídu o svoje „výhody“ v máji t.r., na
kedy je naplánovaná realizácia celej akcie.
Na Liptovskej ulici sa zmenilo dopravné značenie už na
jeseň minulého roka. Majitelia
motorových vozidiel parkovali
po oboch stranách komunikácie a nenechávali voľné jazdné
pruhy na prejazd vozidiel a tak
pribudla značka Zákaz zastavenia. Spomínaná ulica je obojsmerná. Medzi obrubníkmi má
šírku približne 7 metrov. Zákaz
však znemožnil parkovanie
v blízkosti bydliska občanom
okolitých domov, zmenou sa
stratilo približne 30 parkovacích miest. Navrhli preto ulicu
zmeniť na jednosmernú v smere od Bazovského ul. S týmto
riešením však odbor životného
prostredia a investícií MsÚ
nesúhlasil, skomplikoval by
dopravnú situáciu v strede

sídliska.
Podľa
vyjadrenia
pracovníka odboru ŽPaI Ing.
J. Švajdleníka, oficiálne táto
plocha nebola vybudovaná ako
parkovacia, aj keď tu vozidlá
stáli.
V celom meste sa už niekoľko rokov realizujú projekty
statickej dopravy. Na sídlisku
Juhu bola zatiaľ dokončená
prvá etapa. V rámci druhej
etapy sa budú riešiť Ulice Liptovská, Šafárikova, časť ulice
Bazovského, v ďalších etapách
Ulica M. Bela, časť Halalovky
a Západná ul. Podľa vyjadrenia
vedúceho odboru ŽP a investícií
MsÚ, Ing. L. Petrtýla, na tieto
etapy neboli zatiaľ schválené
finančné prostriedky, aj keď
projektová dokumentácia je už
vypracovaná.
Ľ. Sedláková

Stromy nesmú ohroziť elektrické vedenie
Západoslovenská energetika,
a.s., upozorňuje majiteľov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú stromy v blízkosti elektrického
vedenia, že sú povinní stromy
udržiavať tak, aby nebola ohrozená plynulá a bezpečná prevádzka

elektrického vedenia. Ak si túto
povinnosť nesplnia, orezanie
a výrub stromov vykonajú pracovníci ZSE a. s. v období do 31.
3. 2005. Likvidáciu orezaného
drevného odpadu musí zabezpečiť majiteľ stromu.
(r)
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AKO podať priznanie
k dani z nehnuteľností
a poplatku za komunálne
odpady v roku 2005?
Mesto Trenčín ako správca dane v záujme kvalitnej informovanosti
svojich občanov v súvislosti s novým zákonom o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.582/2004 Z.z., upozorňuje na zmeny v zdaňovaní nehnuteľností pre rok 2005.

Daň z nehnuteľností
Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2005 majú povinnosť podať Mestu Trenčín do
28.2.2005 takmer VŠETCI vlastníci nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnych
územiach Mesta Trenčín, teda aj tí, ktorí sú u správcu dane evidovaní!
Daňovníkom dane
z nehnuteľností je :
- vlastník pozemku, stavby,
bytu a nebytového priestoru
nájomca pozemkov je daňovníkom len za podmienky, že
nájomný vzťah trvá, alebo má
trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností a vie to preukázať
správcovi dane

Daňové priznanie
podáva:

spoluvlastníckeho podielu
alebo
b/ jeden zo spoluvlastníkov
na základe ich dohody, pričom
túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane

Predmetom podania
daňového priznania sú
tieto nehnuteľnosti:
- stavby (napr. rodinné domy,
garáže, záhradné chatky, skleníky, ostatné stavby, priemyselné, podnikateľské objekty)
- pozemky (napr. zastavané
plochy a nádvoria, záhrady,
ostatné pozemky, stavebné pozemky, orné pôdy, trvalé trávne
porasty, lesy, ovocné sady)
- byty a nebytové priestory

Daňová povinnosť
vzniká:

- ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve
napr. jeden z manželov
- ak je nehnuteľnosť v podielovom vlastníctve viacerých
osôb
a/ každá osoba podľa výšky

- 1. januára zdaňovacieho
obdobia
pričom je pre nadobudnutie
vlastníctva nehnuteľnosti rozhodujúce povolenie vkladu do
katastra nehnuteľností.
Na zmeny v priebehu roka sa
neprihliada s výnimkou dražby
nehnuteľností.

Uplatnenie oslobodenia a zníženia dane
- je daňovník povinný uplatniť
v daňovom priznaní v lehote na
podanie daňového priznania t.j.
do 28. 2. 2005
pričom predkladá správcovi dane
doklady (fotokópie dokladov) preukazujúce nárok na oslobodenie
alebo zníženie dane v zmysle
VZN o miestnych daniach.
Oneskorene uplatnené oslobodenia a zníženia dane správca
dane v bežnom zdaňovacom období nezohľadní.
Občania, ktorí už predložili doklad
preukazujúci nárok na zníženie
dane do 31. 12. 2004, nemusia
tieto doklady predkladať

Vyrubenie a splatnosť
dane
- správca dane vyrubí daň platobným výmerom a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť dane je v jednej splátke do
15 dní od doručenia platobného
výmeru.
V prípade, že daňovník nebude
pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný výmer do 15
dní od jeho uloženia, považuje
sa posledný deň tejto lehoty za
deň doručenia i keď sa daňovník
o uložení nedozvedel.

Výrazná zmena:
- oslobodenie od dane za novostavby a byty nový zákon neumožňuje
doteraz uplatnené oslobodenia
od dane za novostavby a byty
pokračuje až do uplynutia lehoty
oslobodenia v zmysle pôvodného
zákona o dani z nehnuteľností. V
tomto prípade ak daňovník nevlastní inú nehnuteľnosť daňové
priznanie podávať nemusí.

Oznamovacia
povinnosť:
- daňovník je povinný v priebehu roka oznamovať každú zmenu
skutočností rozhodujúcich pre
vznik a zánik daňovej povinnosti
do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.
(Vzor tlačiva je k dispozícií v Klientskom centre Mesta Trenčín)

Sankcie
vyrubí správca dane:
- za neplnenie povinností nepeňažnej povahy
ako napr. nepodanie priznania,
oneskorené podanie priznania,
nereagovanie na výzvu správcu
dane,
- za oneskorené zaplatenie
dane
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Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2005
V ďalšej časti vás oboznámime s aktuálnymi sadzbami dane
z nehnuteľností v meste Trenčín na rok 2005 a uvedieme niektoré príklady a výpočty dane z nehnuteľností.

DAŇ Z POZEMKOV
Údaje potrebné
k vypísaniu priznania
• číslo parcely
• názov katastrálneho územia
• druh pozemku (rozhodujúce
je určenie podľa katastra nehnuteľností)
• výmera pozemku
(všetky údaje sú uvedené na
liste vlastníctva)
V prípade, ak na pozemku stojí
stavba, ktorá nie je samostatne
evidovaná na liste vlastníctva,
od výmery pozemku uvedenej
na liste vlastníctva sa odčíta
plocha zastavaná stavbou (Za
stavbu sa platí daň zo stavieb).

Ak podávate priznanie
k dani prvýkrát, predložte
fotokópiu nadobúdacieho dokladu (zmluvy s vyznačením
rozhodnutia o povolení vkladu
do katastra, uznesenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti a podobne).
Ak daňovník spĺňa podmienky zníženia dane v zmysle VZN Mesta Trenčín o dani
z nehnuteľností, JE POVINNÝ
UVIESŤ TIETO SKUTOČNOSTI
V DAŇOVOM PRIZNANÍ. To
znamená, že nezasielajte žiadosti o úľavu dane, ale dôvody
na zníženie dane uveďte do priznania k dani. NEZABUDNITE
PREDLOŽIŤ DOKLAD O TEJTO
SKUTOČNOSTI.

Príklad č. 1:
100 m2
100 m2

Celková výmera pozemku - záhrady
Výmera pozemku k zdaneniu
Výpočet:

m2 pozemku x hodnota pozemku x sadzba dane v % = 100 x
160 x 0,50 = 80,- Sk

Hodnota
pozemku
v Sk/m2

Sadzba
dane v %

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovoc. sady

11

0,50

Trvalé trávnaté porasty

5

0,50

Záhrady

160

0,50

Lesné pozemky

4,50

0,50

Rybníky, chov rýb

4,50

0,50

Zastavané plochy, nádvoria

160

0,50

Stavebné pozemky

1600

0,50

Ostatné plochy

160

0,50

Pozemky

Daň zo stavieb

Daň z bytov
Byty

Sadzba
dane
v Sk/m2

Byty

4

Stavby na bývanie a príslušenstvo hlavnej stavby

6,50

30

Stavby na pôdohosp. produkciu, skleníky, stavby
na skladovanie pôd. produkcie

5

Nebytové priestory

Údaje potrebné
k vypísaniu priznania
• podlahová plocha bytu (aj
pivnice - je príslušenstvom
bytu)
• podlahová plocha nebytového priestoru
• súpisné číslo
• číslo vchodu
• číslo bytu
Ak je nebytový priestor využívaný ako garáž, je potrebné uviesť túto skutočnosť do
priznania.
Ak podávate priznanie k dani
prvýkrát, predložte fotokópiu nadobúdacieho dokladu

(zmluvy s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu
do katastra, uznesenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti a podobne).
Ak daňovník spĺňa podmienky zníženia dane v zmysle
VZN Mesta Trenčín o dani
z nehnuteľností, JE POVINNÝ
UVIESŤ TIETO SKUTOČNOSTI
V DAŇOVOM PRIZNANÍ. To
znamená, že nezasielajte žiadosti o úľavu dane, ale dôvody na zníženie dane uveďte do
priznania k dani. NEZABUDNITE PREDLOŽIŤ DOKLAD
O TEJTO SKUTOČNOSTI.

Príklad č. 2:
Celková výmera podlahovej plochy bytu a pivnice
Výmera bytu k zdaneniu

83 m2
83 m2

Výpočet:
m2 podlahovej plochy bytu a pivnice x sadzba dane = 83 x 4
= 332,- Sk

Sadzba
dane
v Sk/m2

Stavby

Stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na indiv. rekreáciu

15

Samostatne stojace a hromadné garáže

30

Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike,
stavebníctvu, okrem stavieb na skladovanie
a administratívu

45

Stavby na podnikateľskú činnosť a zárobkovú
činnosť, skladovanie, administratívu

90

Ostatné stavby

15

Členenie stavieb
• stavby na bývanie a príslušenstvo hlavnej stavby
• stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby na
skladovanie pôdohospodárskej
produkcie, stavby pre vodné
hospodárstvo
• stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu
• samostatne stojace garáže
a stavby hromadných garáži
• priemyselné stavby a stavby
slúžiace energetike, stavebníc-

tvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu
• stavby slúžiace na podnikateľskú a zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu
• ostatné stavby

Údaje potrebné
k vypísaniu priznania
• súpisné číslo
• orientačné číslo
• číslo parcely, na ktorej stavba stojí
Pokračovanie
na 8. strane
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Číslo 2/ročník VII.

Daň zo stavieb
Dokončenie zo 7. strany
• názov katastrálneho územia
• zastavaná plocha stavby
• výmery podlahových plôch
stavby v prípade, že stavba
slúži na viaceré účely (napr.
bývanie a podnikanie)
• počet podlaží
Ak máte k dispozícii znalecký
posudok, údaj o podlahovej
ploche stavby je v ňom uvede-

ný, ak nie, stavbu premerajte
a podlahovú plochu vyrátajte.

Určenie podlažnosti
stavby
Ročná sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje
o 3,- Sk za každý aj začatý m2
zastavanej plochy za každé
nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Stavby slúžiace na jeden účel
Základ dane je zastavaná plocha stavby v m2. Zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej
nadzemnej časti stavby.

Ak daňovník spĺňa podmienky zníženia dane v zmysle VZN
mesta Trenčín o dani z nehnuteľností, JE POVINNÝ UVIESŤ
TIETO SKUTOČNOSTI V DAŇOVOM PRIZNANÍ. To znamená,

že nezasielajte žiadosti o úľavu
dane, ale dôvody na zníženie
dane uveďte do priznania k dani. NEZABUDNITE PREDLOŽIŤ
DOKLAD O TEJTO SKUTOČNOSTI.

Príklad č. 3:
Zastavaná plocha stavby - rodinného domu
Počet poschodí

100 m2
0

Výpočet:
(sadzba dane + počet poschodí x zvýšenie za poschodie) x
zast. plocha = (6,50 + 0 x 0) x 100 = 650,- Sk
Príklad č. 4:
Zastavaná plocha stavby - rodinného domu
Počet poschodí

100 m2
2

Výpočet:
(sadzba dane + počet poschodí x zvýšenie za poschodia) x
zast. plocha = (6,50 + 2 x 3) x 100 = 1 250,- Sk

Stavba na obrázku má 3 nadzemné podlažia pričom 1. nadzemné podlažie je prízemie, 2. nadzemné podlažie je prvé poschodie
a 3. nadzemné podlažie je druhé poschodie, čiže stavba má 2
poschodia.

Stavby slúžiace na viaceré účely
Pri stavbách na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne
sadzby dane, sa daň určuje podľa pomeru podlahových plôch
časti stavby využívanej na jednotlivé účely využitia k celkovej
podlahovej ploche stavby (napr. stavby na bývanie aj podnikanie, polyfunkčné domy).

Príklad č. 6:
Zastavaná plocha stavby
500 m2
Podlahová plocha všetkých podlaží
1 000 m2
z toho: - podlahová plocha určená na bývanie
400 m2
- podlahová plocha určená na podnikanie
600 m2
Počet poschodí
2
Výpočet:
- podlahová plocha určená na bývanie
400 : 1000 = 0,40
- podlahová plocha určená na podnikanie 600 : 1000 = 0,60
(Zastavaná plocha stavby x pomerná časť podlahovej plochy
na bývanie) x (sadzba dane na bývanie + /počet podlaží x
zvýšenie sadzby dane za poschodie/) + (Zastavaná plocha
stavby x pomerná časť podlahovej plochy na podnikanie)
x (sadzba dane na podnikanie + /počet podlaží x zvýšenie
sadzby dane za poschodie/ ) =
(500 x 0,40) x ( 6,50 + / 2 x 3 / ) = 2 500,- Sk
(500 x 0,60) x ( 90 + / 2 x 3 / ) = 28 800,- Sk
Celková daňová povinnosť predstavuje
2 500 + 28 800 = 31 300,- Sk

Príklad č. 5:
Zastavaná plocha stavby na podnikateľskú činnosť
Počet poschodí

100 m2
2

Výpočet:
(sadzba dane + počet poschodí x zvýšenie za poschodia) x
zast. plocha = (90 + 2 x 3) x 100 = 9 600 ,- Sk
Ak podávate priznanie k dani prvýkrát, predložte fotokópiu nadobúdacieho dokladu
(zmluvy s vyznačením rozhod-

nutia o povolení vkladu do katastra, uznesenie o dedičstve
s vyznačením právoplatnosti
a podobne)

Ak podávate priznanie k dani
prvýkrát, predložte fotokópiu nadobúdacieho dokladu
(zmluvy s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu do katastra, uznesenie o dedičstve
s vyznačením právoplatnosti
a podobne)
Ak daňovník spĺňa podmienky
zníženia dane v zmysle VZN

Mesta Trenčín o dani z nehnuteľností, JE POVINNÝ UVIESŤ
TIETO SKUTOČNOSTI V DAŇOVOM PRIZNANÍ. To znamená, že nezasielajte žiadosti
o úľavu dane, ale dôvody na
zníženie uveďte do priznania
k dani. NEZABUDNITE PREDLOŽIŤ DOKLAD O TEJTO SKUTOČNOSTI.

27. 1. 2005
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Tlačivá daňových priznaní a ich vypĺňanie
- nové vzory priznaní sú
k dispozícií v Klientskom centre Mesta Trenčín a k nahliadnutiu a príprave k vypísaniu
na internetovej stránke www.
finance.gov.sk.
Zamestnanci
Klientského
centra Mesta Trenčín vám
ochotne poskytnú informácie
a odbornú radu na telefónnych
číslach:

032/6 504 304,
032/6 504 305

Údaje z evidencie
správcu dane
z predchádzajúcich
zdaňovacích období
sa ako podklad
pre vyplnenie
daňového priznania
na rok 2005 nebudú
poskytovať.

Nezabudnite na údaje určujúce základ dane. Bez nich sa
nedá daňová povinnosť vypočí-

tať a vašou povinnosťou bude
chýbajúce údaje doplniť.
Vzhľadom na skutočnosť,
že podávanie nových priznaní
sa bude dotýkať veľkého počtu občanov a podnikateľov,
chceme vás poprosiť o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť
pri podávaní daňových priznaní
na rok 2005, za čo vám srdečne ďakujú zamestnanci oddelenia daní a poplatkov MsÚ
Trenčín.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ohlásenie z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2005 majú povinnosť podať Mestu Trenčín do 31.
1. 2005 všetci podnikatelia, právnické osoby, oprávnení užívať alebo užívajúci nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území Mesta
Trenčín, určenú na podnikanie, alebo na iný účel ako na podnikanie a aj tí, ktorí sú u správcu dane evidovaní!

Kedy vzniká poplatková povinnosť
Fyzické osoby podávajú ohlásenie len vtedy, ak nie sú prihlásení
na trvalý alebo prechodný pobyt a užívajú, alebo sú oprávnení
užívať nehnuteľnosť na území mesta Trenčín. Občania prihlásení
na trvalý alebo prechodný pobyt ohlásenie k poplatku za komunálny odpad nepodávajú, budú mať vyrubený poplatok podľa
trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta Trenčín.
- 1. januára spoplatňovacieho obdobia, pričom u právických osôb a podnikateľov rozhodujúcim obdobím pri výpočte
priemerného počtu osôb (napr.
zamestnancov, hospitalizovaných, ubytovaných alebo miest
určených na poskytovanie služby) je:
a/ predchádzajúci kalendárny
rok, v ktorom poplatník vykonával svoju činnosť,
(poplatníci vykonávajúci činnosť počas celého predchádzajúceho roka)
b/ počet kalendárnych dní
v období od vzniku povinnosti
platiť poplatok do konca týždňa predchádzajúceho týždňu,
v ktorom poplatník splní svoju
povinnosť
(poplatníci vykonávajúci činnosť len časť predchádzajúceho roka).

Sadzba poplatku za
komunálne odpady
a drobné stavebné
odpady v meste
Trenčín na rok 2005 je
a/ 1,70 Sk na osobu a kalendárny deň - u fyzickej osoby
ktorá má v meste trvalý alebo

prechodný pobyt, alebo na území mesta je oprávnená užívať,
alebo užíva nehnuteľnosť
b/ 1,70 Sk na osobu, kalendárny deň a ukazovateľ dennej produkcie - u právnickej
osoby ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
na území mesta na iný účel
ako na podnikanie.
- u podnikateľa ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na
účel podnikania.
S definíciou ukazovateľa
dennej produkcie sa môžete
oboznámiť v zákone 582/
2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

Vyrubenie a splatnosť
poplatku
- poplatok je splatný v dvoch
rovnakých splátkach do 30.
4. a 31. 7. 2005
Ak správca poplatku doručí platobné výmery po 15. 4. 2005,
je poplatok splatný do 14 dní
odo dňa doručenia platobného
výmeru.
V prípade, že poplatník nebude

pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný výmer
do 15 dní od jeho uloženia,
považuje sa posledný deň tejto
lehoty za deň doručenia i keď
sa daňovník o uložení nedozvedel.

Uplatnenie
oslobodenia od
poplatku - Výrazná
zmena
poplatok sa poplatníkovi odpustí v bežnom spoplatňovacom období za obdobie, v ktorom preukáže:
- že sa dlhodobo (nad 90 dní)
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
- svoju neprítomnosť z dôvodu
výkonu ZVS
- že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako
90 po sebe nasledujúcich dní
Podmienkou na odpustenie
poplatku je predloženie dokladu v zmysle VZN mesta, v ktorom bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie
odpustenia a dátum kedy nárok na odpustenie zaniká.

Uplatnenie
poplatkovej úľavy
poplatok sa poplatníkovi zníži v bežnom spoplatňovacom
období:
na základe predložených dokladov (fotokópii dokladov)
v zmysle VZN o miestnych
daniach a poplatku za komu-

nálne odpady preukazujúcich
nárok na zníženie poplatku za
komunálne odpady.
Neuplatnenie
poplatkovej
úľavy (ZŤP do 31. 1. 2005,
ostatní do 90 dní od skutočnosti zakladajúcej poplatkovú
úľavu) má za následok zánik
nároku na poplatkovú úľavu.

Oznamovacia
povinnosť:
- poplatník je povinný v priebehu roka oznamiť všetky
skutočnosti
rozhodujúce
o zmene, vzniku a zániku poplatkovej povinnosti do 30 dní
odo dňa keď tieto skutočnosti
alebo ich zmeny nastali (vzor
tlačiva na oznámenie zmien je
k dispozícií v Klientskom centre Mesta Trenčín).

Sankcie
vyrubí správca poplatku
- za neplnenie povinností nepeňažnej povahy
ako napr. nepodanie ohlásenia, oneskorené podanie ohlásenia, nereagovanie na výzvu
správcu poplatku,
- za oneskorené zaplatenie
poplatku
Na strane 10. vás oboznámime s aktuálnymi sadzbami
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v meste Trenčín na rok 2005
a uvedieme niektoré príklady
a výpočty uvedeného poplatku.
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Údaje potrebné k vypísaniu ohlásenia
PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELIA
• počet kalendárnych dní
• priemerný počet zamestnancov za
a/ predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom poplatník vykonával svoju činnosť
(poplatníci vykonávajúci činnosť počas celého predchádzajúceho roka)

b/ počet kalendárnych dní
v období od vzniku povinnosti
platiť poplatok do konca týždňa predchádzajúceho týždňu,
v ktorom poplatník splní svoju
povinnosť (poplatníci vykonávajúci činnosť len časť predchádzajúceho roka)

Príklad č. 7:
Počet kalendárnych dní, počas ktorých poplatník vykonával
svoju činnosť
365
Priemerný počet zamestnancov (za predchádzajúci rok) 10
Koeficient stanovený VZN
1
Výpočet:
Sadzba poplatku x počet dní x priemerný počet zamestnancov
x koeficient = 1,70 x 365 x 10 x 1 = 6 205,- Sk

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELIA POSKYTUJÚCI ZDRAVOTNÉ
A UBYTOVACIE SLUŽBY
• počet kalendárnych dní
• priemerný počet osôb - tvoriacich štatutárny orgán, pracovnoprávny vzťah, obdobný
vzťah a
• priemerný počet ubytovaných alebo hospitalizovaných
za

v období od vzniku povinnosti
platiť poplatok do konca týždňa predchádzajúceho týždňu,
v ktorom poplatník splní svoju
povinnosť
(poplatníci vykonávajúci činnosť len časť predchádzajúceho roka)

a/ predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom poplatník vykonával svoju činnosť
(poplatníci vykonávajúci činnosť počas celého predchádzajúceho roka)
b/ počet kalendárnych dní

Do priemerného počtu osôb
a priemerného počtu ubytovaných alebo hospitalizovaných
sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo
prechodný pobyt

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELIA POSKYTUJÚCI REŠTAURAČNÉ,
KAVIARENSKÉ A INÉ POHOSTINSKÉ SLUŽBY
• počet kalendárnych dní počas ktorých poplatník vykonával
podnikateľskú činnosť
• priemerný počet osôb - tvoriacich štatutárny orgán, pracovnoprávny vzťah, štátnozamestnanecký pomer, obdobný
vzťah
• priemerný počet miest určených na poskytovanie služby
za
a/ predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom poplatník
vykonával svoju činnosť
(poplatníci vykonávajúci činnosť počas celého predchá-

Výpočet:
Sadzba poplatku x počet dní x (priemerný počet osôb + priemerný počet ubytovaných) = 1,70 x 365 x (10 + 100 ) =
68 255,- Sk

Do priemerného počtu osôb
sa nezapočítavajú osoby ktoré
majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt.

Príklad č. 9:
Počet kalendárnych dní, počas ktorých poplatník vykonával
svoju činnosť
365
Priemerný počet osôb (za predchádzajúci rok)
10
Priemerný počet miest na poskytovanie služby
100
Výpočet:
Sadzba poplatku x počet dní x (priemerný počet osôb + priemerný počet miest na poskytovanie služby) = 1,70 x 365 x
(10 + 100) = 68 255,- Sk

Vzory ohlásení
- sú k dispozícií v Klientskom centre Mesta Trenčín
a na internetovej stránke
www.trencin.sk
Zamestnanci
Klientského
centra Mesta Trenčín vám
ochotne poskytnú informácie
a odbornú radu na telefónnych číslach

Príklad č. 8:
Počet kalendárnych dní, počas ktorých poplatník vykonával
svoju činnosť
365
Priemerný počet osôb (za predchádzajúci rok)
10
Priemerný počet ubytovaných
100

dzajúceho roka )
b/ počet kalendárnych dní
v období od vzniku povinnosti
platiť poplatok do konca týždňa predchádzajúceho týždňu,
v ktorom poplatník splní svoju
povinnosť
(poplatníci vykonávajúci činnosť len časť predchádzajúceho roka)

032/6 504 304,
032/6 504 305
Bez údajov
umožňujúcich
výpočet poplatku
nie je podané

Pripravil:

ohlásenie platné.
Ohlásenie bez požadovaných
údajov je neplatné a vašou
povinnosťou bude chýbajúce
údaje doplniť.
Vzhľadom na skutočnosť, že
podávanie nových ohlásení
sa bude dotýkať veľkého
počtu právnických osôb
a podnikateľov, chceme vás
poprosiť o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť pri podávaní ohlásení na rok 2005,
za čo vám srdečne ďakujú
zamestnanci oddelenia daní
a poplatkov MsÚ Trenčín.

Ing. Ján Margetin,
vedúci oddelenia daní
a poplatkov MsÚ
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Prvý kronikár na Slovensku spriatelený s počítačom
Už viac ako 32 rokov vedie kroniku mesta Trenčín Jozef Čery
(na snímke). Rodený Trenčan, pôvodným povolaním učiteľ, „pričuchol“ k tejto práci počas pôsobenia v neďalekom Soblahove.
Usmerňoval svojich žiakom pri tvorbe triednej kroniky radami
a doplňoval ju fotografiami a kresbami z podujatí, na ktorých sa
zúčastňovali. Ostalo potom len otázkou času, kedy triedu a jej
kroniku vyhodnotia ako najlepšiu v Trenčianskom okrese.
„Tieto úspechy si všimli honorovaná.“ A tak aj bolo. Aby
i predstavitelia obce a podsu- sa aspoň na chvíľu zabránilo
nuli mi písať obecnú kroniku, časovým sklzom v písaní kronipretože im za niekoľko rokov ky, J. Čery oslovil so žiadosťou
chýbal zápis. Ponuku som síce o spoluprácu dvoch blízkych priaprijal, ale až potom som si uve- teľov inklinujúcich k histórii - Ing.
domil, na čo som sa zaviazal. arch. Štefana Androviča a PhDr.
Veď predsa iné bolo hrať sa Bohuša Kleina: „Na moju radosť
s deťmi, vyplňovať ich voľný ponuku načas prijali. Po dvoch
čas hrami, výletmi a súťažami rokoch úspešnej spolupráce
a o tom písať, ako zaznamená- však moji priatelia z titulu pravať činnosť o obci, o ktorej som covného zaťaženia sa poďakonevedel skoro nič a dokonca vali a zostal som v tom opäť
ešte so spiatočnou platnos- sám. Bohuš Klein v tom čase
ťou,“ spomína J. Čery na 60-tie ale publikoval metodiku o píroky minulého storočia. Predsta- saní obecných kroník. Konečne
vitelia obce ho vlastne postavili som mal v rukách materiál, ktopre hotovú vec „nevyvrátiteľným“ rý som dlhé roky zháňal.“
argumentom: „Však si učiteľ, ty
Jozef Čery získal aký-taký
to musíš vedieť, tráp sa.“ Dva obraz o písaní mestskej kroniky
alebo tri roky obecnej kroniky a postupne dával kronike vlastdal nejako dohromady, ale ne- ný štýl, až sa stal na Slovenmal z toho dobrý pocit: „Typický sku priekopníkom spracovania
hurá systém, len aby bolo niečo obecnej kroniky prostredníctvom
napísané.“
osobného počítača: „Keď sa mi
Keď v septembri 1972 nastú- podarilo získať tvar písma – font
pil na odbor školstva a kultúry - do počítača, ktorý bol porovMestského národného výboru nateľný akoby písaný rukou,
v Trenčíne, medzi prvými prob- tak som vedel, že toto musí
lémami, ktoré musel riešiť, bolo preraziť myslenie všetkých odnájsť nového kronikára mesta porcov používania počítača pri
Trenčín: „Vtedajší kronikár písaní kroník.“ A skutočne, v 3.
mesta Peter Ščibráni mi ozná- ročníku súťaže Slovenská kroni-

Svätenie zvonov pre kostol Notre Dame v r. 1928.
mil, že pre svoj vysoký vek túto
činnosť vykonávať nevládze
a teda, aby som si hľadal náhradu. Nájsť vhodného človeka
na túto prácu nebolo jednoduché, pretože to je práca naviac,
práca po pracovnej dobe a málo

ka prevzal 1. cenu za vedenie
kroniky mesta Trenčín v kategórii miest nad 50 000 obyvateľov
za rok 1998.
Od soblahovských začiatkov
až po celoslovenský úspech
však prešlo Váhom veľa vody,

J. Čery približne dvadsať rokov
písal ročné kronikárske záznamy
do hrubých kronikárskych kníh.
Do jednej sa zmestili približne
štyri ročné kronikárske záznamy.
Od roku 1992 mestskú kroniku
začal spracovávať prostredníctvom PC, dnes ročný kronikársky
záznam obsahuje bezmála 800
strán písaného textu s vloženými tabuľkami, grafmi, klipartami
a fotografiami.
Kronikár mesta je nielen kráčajúcou osobnosťou zachytávajúcou históriu jeho súčasného
rozvoja, ale často sa stáva, že
sa dotkne i dávnejšej histórie.
Tento impulz vyvolá snahu nájsť

mal som štyri roky, bolo tam
veľa ľudí a podobne.“ Keď si J.
Čery už skoro zúfal, napadla ho
spásonosná myšlienka, vystrojil
sa do knižnice Trenčianskeho
múzea a o chvíľu držal zviazaný
ročník 1928 týždenníka Trenčan. „Dotýkal som sa histórie
mesta spred 76 rokov, ruky sa

Asanácia pôvodnej Hviezdoslavovej ulice.
kontaktný zdroj na ceste k poznaniu. „Minulý rok mi duchovný správca kostola Notre Dame
Mgr. Peter Masarik povedal, že
objavil staré, značne vlhkom
zničené fotografie, zasklené
v ráme, zo svätenia zvonov
tohto kostola,“ zasväcuje nás
kronikár aj do tajov čias minulých. Okrem autora fotografií
Alexandra Schwartza a dátumu
z udalosti nevedel nič. „Najprv
som fotografie čiastočne upravil s pomocou počítača. Potom
som začal vytipovávať zdroje,
ktoré by ma vedeli priblížiť
k dôveryhodným informáciam,“
až s detektívnym nádychom sa
blížime k prameňu.
Prišlo
však
sklamanie:
„Bližšie o udalosti nevedeli
ani sestry Notre Dame, lebo
po ich násilnom vysťahovaní
z Trenčína sa veľa ich vzácnych
písomností stratilo. Snažil som
sa nájsť Trenčanov starších
ako 80 rokov, či sa na niečo
nepamätajú. Odpovede boli
príliš všeobecné ako napríklad

mi roztriasli. Dnes však viem
podrobnosti z 8. septembra
1928, kedy na sviatok narodenia Panny Márie mali trenčianski veriaci veľmi milú slávnosť,
zúčastnili sa posviacky zvonov.
Za asistencie všetkých miestnych kňazov ich posvätil opát
– farár Rudolf Misz.“
Jozef Čery patrí k slovenskej
kronikárskej špičke. Táto práca
sa mu stala nielen koníčkom,
ale po odchode do starobného
dôchodku tak trochu aj zmyslom
života. O čom ešte môže snívať
muž, ktorý dobil slovenský kronikársky Olymp? Rád by oživil
niektoré nemé miesta histórie
Trenčína: „Mám k všetkým
Trenčanom prosbu. Staré fotografie o Trenčíne, staré noviny,
pozvánky, listy, ktoré nájdete
pri upratovaní v skriniach a povalách nezahadzujte do odpadových nádob, ale ponúknite ich
Trenčianskemu múzeu, alebo
mne, kronikárovi.“
Na základe rozprávania J.
Čeryho spracoval Tibor Hlobeň
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Číslo 2/ročník VII.

Titul REGION REGINA 2005 zaslúžene patrí tanečníčke z Družby
Dokončenie z prvej strany
A tak, ako sa ten chlap volal,
také meno mal aj jej budúci
muž.“
V Kubrej zrejme často chodia
chlapi na Štedrý deň okolo domov, v ktorých žijú mladé dievčatá. Veľa ich na ocot asi nezostalo, lebo kubranská história mlčí
o tom, čo robila dievka v prípade, že koláč už dávno vychladol
a okolo domu neprešiel ani duch
mužského rodu.
Poslednou súťažnou dis-

ciplínou bol recept na krajovú
pochúťku. Magdaléna si vybrala
syrovú polievku a keďže jej vára
trvá až týždeň, pozvala všetkých
na ochutnávku do Trenčína.
Nebolo pochýb, porota rozhodla, že prvé miesto poputuje do
Trenčína. A čo si myslí víťazka
o spojení Trenčína s cestovným
ruchom? „Trenčín má veľa možností, ako prilákať turistov, ale
nevie sa predať. Ale myslím si,
že sa už na tom začalo pracovať.“
Tibor Hlobeň

Syrová polievka podľa receptu M. Chorvátovej
Suroviny: 3-4 zemiaky, soľ,
štipku červenej mletej papriky,
1 l mlieka, 3/4 kg tvarohu.
Gazdinky spravili z tvarohu
zmes, zvanú Homolka: Tvaroh
premiešali so soľou a červenou
paprikou a spracovanú zmes
nechali približne týždeň sušiť
(Kubranky vraj vždy len na pa-

rapetnej doske okna).
Postup: Do hrnca s osolenou
vodou pridáme zemiaky, mlieko a varíme približne päť minút.
Potom nastrúhame do polievky
homolku, dovaríme a podávame. Po týždni čakania polievka
určite každému padne vhod.

Myslela som si, že prednosť dostanú dievčatá z usporiadajúcej
krajiny, Moravy a Čiech.
Foto (rj)

Priority – hospodársky rozvoj, doprava, životné prostredie, šport a voľný čas
Dokončenie zo strany 4
na mestskom úrade proces,
zjednodušujúci administratívnu
činnosť smerom k občanom.
Komentár štatutára mesta je
stručný, ale jasný: „V jarných
mesiacoch by mala byť schválená nová organizačná štruktúra mestského úradu. Dotkne
sa viacerých odborov a útvarov. Jej cieľom je zjednodušiť,
zefektívniť a tým aj zlacniť riadenie mesta.“
Do života bude onedlho uvedené aj oficiálne logo mesta
Trenčín. V bežnom používaní
nahradí erb, oficiálny znak mesta. „Radili sme sa s predstaviteľmi našich partnerských
miest a potvrdili nám dobré
skúsenosti s používaním loga,“
vysvetľuje potrebu jeho zavedenia primátor. „Vypísali sme
neanonymnú súťaž a verím, že
prihlásené subjekty ponúknu
veľmi kvalitné návrhy, ktoré
dajú mestu pečať otvoreného mesta - rozvíjajúceho sa
centra Považia, ktoré stavia
na odkaze tradícií a zdravého
lokálpatriotizmu, no zároveň
je otvorené reformám a dynamickým zmenám, ktoré prináša budúcnosť.“ V porote budú

kvalitní odborníci, odborným
garantom pre jej prácu a hodnotenie návrhov je Slovenské
centrum dizajnu v Bratislave.

VÝHĽAD DO ĎALŠÍCH
ROKOV
„Chceme pokračovať v rozpracovaní Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja tak, aby
reformné kroky boli uvedené do
života a priniesli to, čo od nich
očakávame,“ zahľadel sa B.
Celler za horizont roku 2005.
V spolupráci s Trenčianskou
univerzitou mesto pripravilo
anketu, cez ktorú spoznalo
názory občanov na budúce využitie Mierového námestia. „To
je dobrý podklad pre subjekty,
ktoré sa do vypracovania štúdie rekonštrukcie Mierového
námestia zapoja,“ konštatuje
štatutár mesta. „Najlepšie návrhy predstavíme verejnosti
a potom v roku 2006 zadáme
vypracovanie projektovej dokumentácie, aby sme sa najskôr
v roku 2007 pustili do rekonštrukcie.“ Sotva rekonštrukcia
začne, hneď po odkrytí dlažby,
sa ako mestská pamiatková
rezervácia stane stredobodom
záujmu archeológov, bude pred-

metom archeologického výskumu.
V tomto roku mesto vyhlási
aj medzinárodnú architektonickú súťaž na podobu budúceho
nábrežia. Samozrejme, kedy
bude vybudované, záleží od
postupu prác na modernizácii
železnice. „Uvoľní sa tam pekný priestor, preto si chceme
nechať poradiť od skúsených
architektov, urbanistov. Navrhnú, ako čo najlepšie využiť túto
oblasť v strede mesta popri
rieke Váh tak aby v roku 2009
alebo 2010, keď bude dokončená modernizácia železnice,
sa začali práce na výstavbe
nábrežia,“ hovorí primátor.
Záujem mesta o prebytočný
majetok armády je už dlhodobo
známy, najmä čo sa týka Kasární SNP na Štefánikovej ulici.
Podľa slov B. Cellera areál dáva
do budúcnosti predpoklady na
dobudovanie centra mesta:
„Počítame tam s umiestnením
Trenčianskej univerzity, mohli
by tam sídliť aj niektoré orgány štátnej správy. Je to priamo
pri železničnej a autobusovej
stanici, ľudia to odtiaľ budú
mať blízko k spojom,“ vyratúva
štatutár mesta pozitíva, ktoré

by prevod kasární do majetku
mesta priniesol. „Je tam veľmi
veľký priestor aj na to, aby táto
lokalita bola dobudovaná na
bývanie, komerčné vybavenie
a stala sa veľmi atraktívnou
pre obyvateľov a návštevníkov
mesta.“
Horúcou novinkou je však záujem mesta o bývalý Dom armády, hoci armáda sa ešte o jeho
ďalšom využívaní nevyjadrila.
„Chceme tým dať najavo, že ak
by sa rozhodovalo aj o ďalšom
užívaní tohto majetku, sme pripravení Dom armády prevziať do
svojho vlastníctva,“ strategicky
vysvetľuje tento krok primátor.
„Súvisí to aj s naším záujmom
presunúť čo najviac projekcie
z festivalu ART FILM do Trenčína. Navyše, je to jediný kultúrny
stánok na území mesta, ktorý
má divadelnú scénu, zodpovedajúcu potrebným parametrom, je
tam kvalitné kino, dajú sa tam
robiť veľké kultúrne a kongresové podujatia.“ Trenčín takto
prvýkrát oficiálne oznamuje, že
ďalšie fungovanie Domu armády pod správou mesta môže
byť obohatením jeho kultúrneho
i spoločenského života.
Tibor Hlobeň

27. 1. 2005
Divadelné predstavenia a koncerty

Kultúrne a metodické centrum OS SR
5.2. 19.00
KRÁĽOVNÁ SPIEVA BLUES
7.2. 19.00
ŠTÚDIO L+S: VTEDY NA JAMAJKE
8.2. 20.00
THE GLORY GOSPEL SINGERS in concert
Kino Hviezda
5. 2. o 16.00
Elá a Hop - Predstavenie divadla
Piki z Pezinka.

Výstavy
Galéria Miloša Alexandra Bazovského
10. 12. - 27. 2. ČESKÉ MALIARSTVO V PRELOME 19. A 20.
STOROČIA. Zo zbierok Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne
14. 12. – 27. 2. Štyri krajiny detstva – čítame s Osmijankom,
pridaj sa aj ty
Mestská galéria, Mierové námestie 22
28. 1. – 2. 3.
DRUŽOBNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÍKOV REGIÓNOV TRENČÍN A UHERSKÉ HRADIŠTĚ
4. 2. – 27. 2.
PETER JANÍK – štvrtý rozmer šperku
Výstavná sieň, Mierové námestie 16
11. 1. – 6. 2.
Svet očami skutočnosti a fantázie – repríza
družobnej výstavy detí štyroch okresov s témou životného prostredia a ochrany prírody
2. 1. – 6. 2.
Detská výtvarná tvorba – družobná súťažná výstava detí okresov Trenčín, Zlín, Ilava a Nové Mesto nad Váhom
4. 2. – 27. 2.
Ing. arch. PAVEL MIŠKOVIČ - koláže
Trenčianske múzeum
10. 12. – 28. 2. POĽSKÉ ĽUDOVÉ UMENIE – maľba na sklo,
drevené plastiky
Výstavisko TMM
29. – 30. 1.
VÝSTAVA PSOV
5. 2.
BURZA STAROŽITNOSTÍ A ZBERATEĽSKÝCH
PREDMETOV
Kultúrne a metodické centrum OS SR
11. 1. – 6. 2.
VÝSTAVA FOTOKLUBU RETINA - Senica
Katov dom
STÁLE EXPOZÍCIE: ZO STARÉHO TRENČÍNA, PRÁVO A PORIADOK V STAROM MESTE

Prednášky a kurzy
Kultúrne a metodické centrum OS SR
29. 1. o 8.30
Výročná členská schôdza klubu numizmatikov
PALKOVIČ JURAJ – cirkevný hodnostár
Členské schôdze sa budú konať tretí štvrtok v mesiaci o 16.00.
Výmenné stretnutia sa uskutočňujú na členských schôdzach.
27. 1. o 16.00 AKTUÁLNA BESESDA KLUBU LETCOV S VIDEOPROJEKCIOU - Podujatia Klubu letcov sa budú uskutočňovať
spravidla druhý a posledný štvrtok v mesiaci od 16,00 hod., v klubovni č. 227. Klub parašutistov sa schádza prvý utorok v mesiaci
od 16,00 hod. v klubovni č. 328. Klub plastikových modelárov sa
schádza v párnom týždni v stredu od 17,00 v klubovni č. 328.
3. 2. o 16.00
KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV - Zásady
prežitia prieskumníka v zimných podmienkach.
Členské schôdze sa budú uskutočňovať prvý štvrtok v mesiaci o
16,00 h. v klubovni č. 227 alebo 328.
Verejná knižnica M. Rešetku (Hasičská ul., 1. posch.)
každú stredu o 10.00
Februárová knihariáda – určené žiakom I. stupňa ZŠ

Kino v KaMC OS SR (dom armády)
27. – 30.1. o 18.30
3. – 6.2. o 18.30
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KULTÚRNE POZVÁNKY

ZLÁ VÝCHOVA
ALEXANDER VEĽKÝ

Pozvánka do kina Metro
28. - 30.1. o 17.00 a 19.00
RESIDENT EVIL:
APOKALYPSA
USA/VB/Nemecko 2004,
ŠUP, 94 min do 15 r. MN, titl,
Dolby SR
Nočná mora sa neskončila...
Boj na život a na smrť v meste mŕtvych – to je nová úloha
skúsenej a novými schopnosťami obdarenej Alice (Milla
Jovovich).
31 1. o 19.00 - ART CLUB
KORDÓN
Srbsko - Čierna Hora 2002,
70 min
Nekonečná služba skupiny policajtov, určenej na zásah proti
civilistom demonštrujúcim v
roku 1997 v uliciach Belehradu proti Miloševičovmu režimu.
V malom nevykúrenom autobuse sa podľa pokynov presúvajú z miesta na miesto a popri
demonštrantoch musia riešiť i
svoje vlastné problémy.
1. - 3. 2. o 17.00 a 19.15
PÁD DO TICHA
Veľká Británia 2004, KL, 106
min do 12 r. MN, titl., Dolby SR
Film je natočený podľa svetového bestselleru. Rozpráva
skutočný príbeh dvoch britských horolezcov, ktorí prežili
tragickú nehodu vysoko v peruánskych Andách. Tento epický
príbeh nie je len o horolezectve
a horách. Je hlavne o ľudskej
duši a sile
4. - 6. 2. o 17.00 a 19.15
POSÁDKA 49
USA 2004, KL, 115 min, do
12 r. MN titl. Dolby SR
Jack Morrison (Joaquin Phoenix) je príslušník posádky 49.
požiarneho vozu. Jeho chlebom

je zachraňovať životy. Jedného
dňa však ostane uväznený v
požiari on sám. Život sa mu
pokúša zachrániť jeho mentor
a šéf Mike Kennedy (John Travolta). Akčný thriller o tom, že
puto utužené ohňom sa nikdy
neroztrhne.
7. 2. o 19.00 hod. ART CLUB
SAMSARA
Nemecko, Francúzsko, Taliansko 2004, 138 min réžia: Pan
Nalin
Samsara znamená kolobeh
znovuzrodenia, reinkarnácie
a je protikladom nirvány, stavu blaženosti a oslobodenia.
Tibetského mnícha Tašiho odvedú jeho priatelia po troch rokoch osamelej meditácie späť
do kláštora. Potrebuje ráznu
rehabilitáciu, ktorá sa zastaví
až pri nohách krásnej Pemy.
Ukojiť tisíc vášní, alebo zdolať
jedinú? Exotická romantika nie
je asi to jediné, čím tento film
oslnil festivalové publikum v
Karlových Varoch.
8. - 9. 2. o 17.00 a 19.00
OTVORENÉ MORE
USA 2004, KL 79 min do 15
r. MN titl. Dolby SR
Susan (Blanchard Ryan) a Daniel (Daniel Travis) sú dobre
situovaný manželský pár, ktorý
sa vyberie na malú dovolenku
spojenú s relaxačným potápaním. To, čo vyzerá ako skvelý
nápad sa premieňa na nočnú
moru vo chvíli, keď sa manželia na celých 24 hodín ocitnú
sami na otvorenom mori. Pôsobivá dráma natočená podľa
skutočných udalostí kombinuje žraločiu dynamiku Čeľustí
s temnou hrôzostrašnosťou
Záhady Blair Witch.

Spoločenské zábavy a plesy
Kultúrne stredisko Kubra
28. 1. o 18.00 Fašiangové posedenie - Organizuje ZO Slovenského zväzu sluchovo postihnutých – nedoslýchavých v Trenčíne
Somer Trenčín
29. 1. o 19.00 KONTAKTY - Spoločenské stretnutie osamelých
Hotel Tatra
5. 2.
XI. REPREZENTAČNÝ PLES HOTELA TATRA
Školský klub detí pri 4. ZŠ, Veľkomoravská ul.
9. 2. o 14.30
Fašiangový karneval – pre deti a rodičov
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Upozornenie pre prevádzkovateľov malého
zdroja znečistenia ovzdušia
Podľa zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie
ovzdušia:
• prevádzkovateľ
malého vania, plochy na ktorých sa
zdroja znečistenia ovzdušia je vykonávajú práce, ktoré môžu
znečisťovanie
povinný oznámiť každoročne spôsobovať
do 15. februára obci za každý ovzdušia, skládky palív a sumalý zdroj znečistenia ovzdušia rovín, produktov a odpadov,
spotrebu palív a surovín, z kto- ak nie sú súčasťou veľkého
rých znečisťujúce látky vznika- alebo stredného zdroja znečisjú, a ďalšie údaje potrebné na tenia, a iné stavby, zariadenia
zistenie množstva a škodlivosti a činnosti výrazne znečisťujúce
znečisťujúcich látok vypuste- ovzdušie.
zdroja
ných do ovzdušia za uplynulý • prevádzkovateľom
rok, najmä o druhu a kvalitatív- znečisťovania je právnická
nych ukazovateľoch palív a su- alebo fyzická osoba, ktorá má
rovín, počte prevádzkových ho- právo alebo fyzickú možnosť
dín malého zdroja znečistenia prevádzkovať tento zdroj.
ovzdušia a o druhu a účinnosti Tlačivo - Oznámenie údajov
potrebných pre určenie výšodlučovacích zariadení.
Podľa zákona č. 478/2002 ky poplatku za znečisťovanie
Z. z. o ochrane ovzdušia v zne- ovzdušia si prevádzkovatelia
môžu vyzdvihnúť na podateľni
ní neskorších predpisov:
• malými zdrojmi znečistenia Mestského úradu v Trenčíne,
sú technologické celky obsahu- oddelení životného prostredia
júce stacionárne zariadenie na a stavebného poriadku a na
spaľovanie palív so súhrnným internete www.trencin.sk.
tepelným výkonom do 0,3 MW,
Oddelenie životného prostreostatné technologické celky nedia a stavebného poriadku
patriace do kategórie veľkých
MsÚ Trenčín
a stredných zdrojov znečisťo-

Výberové konanie
Mesto Trenčín vyhlasuje podľa § 5 ods. 3 zák. č. 552/2003
Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie RIADITEĽA ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
MESTA TRENČÍN, M.R.O.
Kvalifikačné požiadavky, ktoré musí uchádzač spĺňať:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor predškolská pedagogika
• prax v odbore minimálne 7 rokov
Iné požiadavky:
• znalosť príslušnej legislatívy
• organizačné a komunikačné schopnosti
• osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
• schopnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
• znalosť práce s PC
• prax v riadení minimálne 3 roky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• stručný profesijný životopis
• úradne overený doklad o vzdelaní
• odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• návrh koncepcie riadenia školských zariadení
Uzávierka prihlášok je 18. 02. 2005 do 14.00 hod. Miesto doručenia: Mestský úrad Trenčín, Podateľňa, Mierové námestie
č. 2, 911 64 Trenčín. Obálku žiadame označiť: “Výberové konanie riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín“ neotvárať.

Číslo 2/ročník VII.

Základná škola Ul. P. Bezruča 66
Základná škola Ul. P. Bezruča 66, 911 01 Trenčín pozýva
predškolákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka
v dňoch 25. až 29. 1. 2005, v prac. dňoch 14.30 – 18.00,
v So 8.30 – 11.30
Ponúkame vyučovanie kva- jazykový program, Otvorená
lifikovanými učiteľmi v duchu škola - Infovek, RoboLab, tehumanity s využívaním moder- leprojekty - rozvoj počítačovej
ných postupov a informačnej gramotnosti
techniky.
• množstvo záujmových krúžDeťom sa venujeme v rám- kov
ci ŠKD od 6.15 do 8.00 hod. • školské športové strediská
a po vyučovaní do 16.30 hod.
hádzanej a karate
Naša škola získala
• služby špeciálneho pedagó• certifikát školy podporujú- ga
cej zdravie
• integráciu telesne postih• granty v projektoch Sokra- nutých žiakov
tes, Otvorená škola - Infovek, • jednu z najväčších teloOrange
cviční a najlepšie vybavených
• ocenenia za školský časo- PC-učební medzi základnými
pis Školáčik
školami
• úspešné umiestnenia 75 • internet aj pre rodičov
žiakov v okresných olympiá- • tvorivé dielne a záujmovú
dach a súťažiach, tiež v medzi- klubovú činnosť v ŠKD, v čase
národných súťažiach
prázdnin prímestské tábory,
• v minulom šk. roku v slo- letné a zimné pobyty v rekrevenskom jazyku úspešné 3. ačných zariadeniach
miesto medzi testovanými
školami Slovenska
Chceme urobiť všetko pre
to, aby tento deň bol pre vás i
Ponúkame
budúcich prváčikov príjemný a
• pre budúcich prváčikov balí- dôstojný. Aby ste sa vyhli zbyček pomôcok zadarmo
točnému čakaniu, dohodnite
• rozšírené vyučovanie cu- si vami zvolený termín a čas
dzích jazykov už od 1. ročníka
zápisu (aj v dopoludňajších
• kvalifikované vyučovanie s hodinách) na t. č. 6521472.
praktickým využitím v projek- Ďalšie informácie získate na
toch: Sokrates - medzinárodný www.zsbezrucatn.edu.sk

Základná škola v Trenčíne, Východná ul. č. 9
Základná škola v Trenčíne, Východná ul. č. 9 oznamuje, že
zápis detí do 1. ročníka pre
školský rok 2005/2006 sa
uskutoční v dňoch 17. 1. - 15.
2. 2005. Škola ponúka:
• pre všetkých žiakov získať
čo najlepšie základy výchovy
a vzdelávania s maximálnym
využívaním špeciálnych učební prírodopisu, chémie, fyziky,
PC, VV, HV, ŠPD, TCHV, 2 telocviční s posilňovňou,...
• veľké množstvo voľnočasových aktivít v popoludňajších
hodinách so zameraním na
ďalšie vzdelávanie, šport i
umenie
• zvýšenú starostlivosť o nadaných žiakov (rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, HV,
VV, športovej gymnastiky a bas-

ketbalu) i žiakov s poruchami
učenia (kvalifikovaná pomoc
špeciálneho pedagóga)
• zapojenie sa do projektov:
Škola podporujúca zdravie,
Zelená škola, Otvorená škola,
INFOVEK, GAME OVER 4,85
- preventívny program proti civilizačných chorobám
• školské športové stredisko
športovej gymnastiky GK PAVLO
• pre každého prváčika balíček základných školských potrieb zdarma
• bližšie informácie na str.:
www.zs.vychodna.tn.szm.sk
K zápisu je potrebný rodný list
dieťaťa a jeho účasť.
Možnosť zápisu aj po termíne na riaditeľstve ZŠ tel. č.
6528513.

27. 1. 2005
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Základná škola, Veľkomoravská 12
Riaditeľstvo Základnej školy na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do
I. ročníka sa uskutoční v priestoroch školy v dňoch 2., 3. a 4. februára 2005 v čase od 13.30 – 17.30 hod
Škola ponúka:
• vysokú úroveň vzdelávania každoročne dokazovanú
úspešnosťou jej absolventov
v prijímacom pokračovaní
i v štúdiu na stredných školách
• optimálne podmienky pre
výchovu a vzdelávanie detí po
stránke pedagogickej a materiálnej
• povinné vyučovanie angličtiny alebo nemčiny už od I.
ročníka s možnosťou výučby
druhého cudzieho jazyka od
VII. ročníka
• výučbu základov informatiky v rámci projektu „INFOVEK“ a možnosť bezplatného
využívania internetu
• rozšírené
vyučovanie

hudobnej výchovy spojené
s hrou na zobcovej flaute na I.
stupni
• vyučovanie
katolíckeho
a evanjelického náboženstva
• služby špeciálnych pedagógov
• možnosť kvalitného stravovania vo vlastnej školskej
jedálni
• pobyt žiakov v školskom
klube detí
• pre žiakov 3. ročníka povinný plavecký výcvik
• pre žiakov 7. ročníka lyžiarsky kurz
• pre žiakov 8. ročníka výmenný zahraničný pobyt so
žiakmi z nemeckého mesta
Ilmenau
- prípravu žiakov 9. ročníka na
prijímacie skúšky

• možnosť účinkovania vo
folklórnom súbore „Kornička“
• bohatú záujmovú činnosť
intelektuálneho, esteticko–výchovného a športového zamerania
• aktívnu športovú činnosť
v školskom športovom stredisku karate
• sústavné
vylepšovanie
svojich materiálnych podmienok (tohto roku rekonštrukcia
školského ihriska a ostatného areálu v objeme viac ako
10 mil. korún)
• žiaci pri vstupe do školy
dostanú zdarma balíček učebných pomôcok od rodičovského združenia

ná účasť dieťaťa, narodeného
roku 1999 a skôr, predloženie
rodného listu dieťaťa a financie na zakúpenie súboru zošitov k šlabikáru, pracovného
zošita pre cudzí jazyk a prvouku (250.-Sk/žiak)
Dr. Jozef Vakoš v. r.
riaditeľ školy

K zápisu je potrebná osob-

Mestské
hospodárstvo a
správa lesov, m.r.o.,
Trenčín
ODPREDÁ 2 ŤAŽNÉ
KONE
v dobrom zdravotnom stave
Kontakt: 032 / 65 26 131,
0902 911 203

Krížovka
Správne riešenie osemsmerovky z čísla 1 znie: „...že som v električke“. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Karolínu Janišovú.
Cenu – tričko si môže výherkyňa vyzdvihnúť v redakcii na Farskej ulici č. 1. Blahoželáme! Ostatným prajeme veľa šťastia pri lúštení
krížovky. Správne odpovede nám posielajte do 7. 2. 2004.
(r)
Anglické
príslovie

skrivíš

dávaš pe- rádium
niaze za
(zn.)
zápisník

kód
Izraela

zaznievala

špamajúca neoplák- Organisation zostavia
za- hmotnosť
oxid
nepožívaj nielska citosl.
ni vodou, de aviación hudobné uránatý
nápoj
vychová- háňajúce
1 kg
civil
internadielo
(vzorec)
vateľka ošípané (hovor.) neobmi
cional

prilož
emblém k
čuchovému orgánu

3
v mieste
(obch.)
st. jedn.
sily

poľnohosp.
plodina
hmla nad
horami

predložka
(6. p.)

51 rím.
číslicami
MPZ áut
Kuvajtu

to, po
rusky

vedľa,
bokom

4

plod
šípovej
ruže
autor:
Jozef
Páleník

nočné
vtáky

olovo (zn.)

náčrty

oceľový
sud

naplnená
Slovenská
Technická
Knižnica (skr.)

odev
kamsi
(bás.)

ihličnatý
strom
dlhé
kabáty

sídlo v
Holandsku
časť hry v
tenise

bromid
draselný
(zn.)
hliník,
alumínium
(zn.)

tupí,
uráža
acetátové
vlákna (skr.)

Slovan
(bás.)
lutécium
(zn.)

zlato
(chem.)

majúca
okrúhle
tvary
(hovor.)

1

veľmi
veľká
stena
(bás.)

2
Pomôcky:
Velúr,
Slod, Isr

vlnená
látka
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Mobilná ľadová plocha má za sebou polovicu sezóny
I keď nám 1. decembra 2004 neprialo to pravé zimné počasie
pri slávnostnom otvorení novej korčuliarskej sezóny na Mobilnej
ľadovej ploche, návštevníci, najmä deti a mládež si ho už viac
ako polovicu z tejto zimnej sezóny plnými dúškami vychutnávajú. Svedčí o tom štatistika návštevnosti za december 2004
a prvú polovicu januára tohto roku. Atraktívne verejné klzisko
v centre Trenčína navštívilo 20 500 korčuliarov.
Klzisko prevádzkuje z pove- tejto športovej atrakcie želám
renia Mesta Trenčín Stredisko kvalitný a bezpečný športový
športových zariadení – Mest- zážitok bez úrazov a zranení
ského hospodárstva a správy aj v druhej polovici tohoročnej
lesov (MHSL), m.r.o. Trenčín. zimnej sezóny,“ hovorí Ing.
O prevádzku, poriadok a dobrý E. Vravková a zároveň prosí
ľad sa podľa slov Ing. Eriky o dodržiavanie prevádzkového
Vravkovej, poverenej vedením poriadku všetkých užívateľov
MHSL, v dvoch smenách stara- klziska. „Len vzájomná ohľaduplnosť a tolerancia pri rekreačjú traja pracovníci MHSL.
„Všetkým
návštevníkom nom športovaní v centre mesta

umožní každému návštevníkovi
naplno prežiť zážitok z jazdy na
ľadovej ploche.“
Prevádzkový
poriadok,
schválený príslušnými orgánmi
Mesta Trenčín a Regionálneho

Mladé talenty o Pohár primátora

Gymnasti ukázali pokroky

Stáva sa tradíciou, že v zimných mesiacoch sa futbalisti
z trávnikov sťahujú do haly. Je
to veľmi atraktívna náhrada
futbalu, aj divácky príťažlivá.
V sobotu 15. 1. odohrali 4.
ročník medzinárodného halového turnaja o Pohár primátora
mesta Trenčín športové nádeje
futbalistov AS Trenčín (žiaci
narodení po 1.1.1993) spolu
s rovesníkmi z iných klubov zo
Slovenska a Čiech.
Diváci, ktorí prišli do Športovej haly na Sihoti, obdivovali
hlavne nasadenie a športové
zaujatie. Malí šarvanci pristu-

povali ku každému súboju, ako
keby sa hralo o majstra sveta.
Nemuseli ste sa ani pozrieť na
výsledkovú tabuľu, výsledok
každého zápasu sa deťom zračil z očí. Alebo iskrili šťastím,
alebo boli vlhké od slzičiek.
Ceny družstvám a jednotlivcom
odovzdal Ing. Branislav Celler,
primátor Trenčína. Svojimi výkonmi zaujali viacerí jednotlivci, Karol Meszároš (Inter Bratislava) – najlepší hráč turnaja,
Gabriel Bezák (AS Trenčín)
– najlepší strelec, Erik Kučerka (Slovan Levice) – najlepší
brankár.
(ma)

1.

AS Trenčín „B“

5

1

1

20 : 9

16 b

2.

Baník Šardice

5

1

1

19 : 11

16 b

3.

Inter Bratislava

5

1

1

23 : 12

16 b

4.

Slovan Levice

2

3

2

10 : 8

9b

5.

SPARTA Brno

2

2

3

13 : 9

8b

6.

AS Trenčín „A“

2

0

5

7 : 22

6b

7.

TTS Trenčín

1

2

4

10 : 21

5b

8.

1.FK Drnovice

1

0

1

6 : 16

3b

Do pasovačky sa zapojili len dve školy
Slovenský zápasnícky zväz v
spolupráci s ministerstvom školstva v uplynulom roku pripravil
pilotný projekt úpolovej hry pre
deti pod názvom Pasovačka.
Finálovému turnaju predchádzali
majstrovstvá regiónov.
V Trenčína sa do pasovačky

družstiev základných škôl zapojili len ZŠ na Dolinách a ZŠ Východná. Vo vzájomnom stretnutí
porazilo družstvo ZŠ Východná,
vedené učiteľom Dominikom Kadukom svojho súpera 5:4. Víťazi
v zložení Boris Mlynarčík, Peter
Náčin, Ľubomír Kurpel, Patrik

úradu verejného zdravotníctva
v Trenčíne, je vyvesený na zábradlí – operadlách mobilnej
plochy a v plnom znení ho
nájdete aj v budúcom čísle
Infa.
(r)

V závere uplynulého roka
usporiadal gymnastický klub
Pavlo pre svojich zverencov
vianočné preteky v telocvični
na Základnej škole na Východnej ulici. Zúčastnili sa na ňom
všetky vekové aj výkonnostné
kategórie gymnastov a gymnastiek, najmladšia účastníčka
mala iba tri a pol roka. Cvičenci predviedli rodičom čo sa na
tréningoch naučili, ukázali im

výkonnostný pokrok od začiatku školského roka. Najlepší
získali hodnotné ceny a diplomy. Ostatní sa tešili z menších
darčekov a zo sladkostí, ktoré
im priniesol Mikuláš.
Rok sa skončil, ale gymnasti
pokračujú v náročnej príprave,
veď ich čakajú ďalšie súťaže, na
ktorých chcú zbierať najlepšie
umiestnenia.
Foto a text: (mp)

Mikuš, Martin Mičátek, Lukáš
Srnec, Juraj Krajčí, Rastislav
Šulík a Jozef Kubička reprezentovali náš región aj v celoslovenskom kole. Z Banskej Bystrice
priniesli 6. miesto a vecné ceny
- materiál do telocvične.
Ukázalo sa, že pasovačka
vie deti zapáliť, zabaviť aj vycho-

vávať. Záujemcovia o úpolové
športy z Trenčína a okolia majú
možnosť prísť si zatrénovať so
zápasníkmi TJ Dukla Trenčín do
športovej haly na Štefánikovej
ulici. Tréningy vedie diplomovaný tréner Anton Mozola. Privíta
chlapcov akejkoľvek hmotnosti
vo veku od 9 rokov.
(mc)
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