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Opä je tu pôst
Po dlhom „fašiangu“, tak ako kadý rok,
opä nastupujeme na cestu pôstu, ktorá
predovšetkým a výluène spoèíva v obnovení
našej lásky k Bohu i k blínemu.
Polome si otázku: Ako by mala takáto
obnovená láska vyzera?
Sv. Bernard v jednej zo svojich úvah
rozoberá štyri stupne lásky. Na prvom
mieste uvádza lásku otroka. Otrok, ako to
vieme z dejín, nemal iaden osobný vzah k
svojmu pánovi. Poznal ho len zïaleka a
slúil mu preto, lebo mu zálealo na tom,
aby si to u svojho pána nerozhádzal.
Na druhom mieste uvádza lásku
nádenníka. Nádenník miluje preto, lebo
dostáva, má z toho osoh.
Na treom mieste uvádza lásku syna. Syn
miluje Boha kvôli Bohu samému. O tomto
treom stupni lásky milova Boha kvôli
Bohu hovorí Bernard, e je najvyšším
stupòom, aký èlovek môe dosiahnu v
tomto ivote.
A okrem týchto troch stupòov, sv. Bernard
uvádza ešte štvrtý stupeò stupeò nevesty,
ktorý opisuje takto: „Na štvrtom stupni
lásky èlovek nemiluje ani seba samého, iba
ak pre Boha.“ Pri tomto stupni lásky
Bernard hovorí o dokonalosti, ktorá sa vo
výnimoèných situáciách môe dosiahnu i
tu na zemi. O dosiahnutí tejto lásky,
rozhodujeme aj my.
Je tu èas pôstu. Skúsme porozmýš¾a,
zamyslie sa v akom stupni lásky sa
nachádzame. ijeme pred Bohom ako
otroci, nádenníci, alebo ako synovia, èi
dokonca nevesty? Ak ijeme pred Bohom
ako otroci, alebo ako nádenníci, nastal nám
najvyšší èas na zmenu.
¼ubomír Cvengroš
Pouitá literatúra: Mišoviè, B.: Svätý
Bernard z Clairvaux - Boí eros, Bratislava
LÚÈ, 2007.

Keï sme v piatok 2. marca 2007 v kostole adorovali a modlili sa kríovú cestu Jeiša Krista, on sám skúsil
hrôzu zomierania. Po sv. omši, po oznámení tragickej správy nastalo ticho. Podobné tomu tichu, ktoré
nastalo po vydýchnutí na Golgote. Strašné! To nemôe by pravda! Je to nespravodlivé! Dynamika
ivota sa prerušila, nastalo ticho a prázdnota spojená s bezmocnosou.

Mao Široò je však v pokoji. Veï: „Duše spravodlivých sú v Boích rukách, muka smrti sa ich
nedotkne. Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú obetu. Ich nádej je plná nesmrte¾nosti“.
(Múdr 3,1n). My však h¾adáme odpovede na svoje otázky: Preèo sa stávajú zlé veci? Preèo sa zlé veci
stávajú dobrým ¾udom? almista napísal: „Dvíham svoje oèi k výšinám. Odkia¾ mi príde pomoc? Pomoc
mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.“ ( 121,1n.) Skúsený almista nehovorí, e boles, e trápenie
mi prichádza od Pána. Ale: „Pomoc mi príde od Pána.“
Keï èakáme, e sa v dverách ukáe milujúca osoba s úsmevom na tvári a súèasne vieme, e u nepríde,
keï pri tragédií vyhasne mladý ivot uvedomujeme si, aký je ¾udský ivot krehký a aká je HODNOTA
¾udského ivota. Veèný ivot bude iste krásny, veï „ani oko nevidelo ani ucho nepoèulo, èo Boh pripravil
tým, ktorí ho milujú“. (1Kor 2,9) Ale i tento ivot v èasnosti môeme si my sami, svojim konaním, urobi
krásny, alebo strašný. Vyuime èas, ktorý môeme by spolu, aby sme k sebe navzájom pristupovali s
úctou a rešpektom, aby sme sa mali radi, aby sme si navzájom priali dobro a konali dobro. (z príhovoru )

Školský rok 2008/2009 v CZŠ s MŠ sv. Matúša
Nový školský rok 2008/2009 v CZŠ s MŠ sv. Matúša sa zaèal dòa 02.
septembra 2008 slávnostnou sv. omšou, pri ktorej sme si vyprosovali dary
Ducha Svätého. V škole detí a iakov privítali riadite¾ka školy PaedDr.
Daniela Faltinová a starosta obce Ing. Andrej Kostilnik. Mottom školy sa
stali slová z listu sv. apoštola Pavla Timotejovi: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod
i nevhod, usvedèuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosou a
múdrosou.“ (2 Tim 4,2) V tomto duchu chceme prei školský rok
2008/2009.
V novom školskom roku nastali zmeny nielen pre iakov 1. roè. spôsobené
školskou reformou, ale aj pre ostatných iakov školy. Po prvý krát existencie
cirkevnej školy sa budú iaci uèi v spojených roèníkoch v dvoch triedach.
Materskú školu navštevuje 22 detí. Zástupkyòou MŠ je O¾ga Stuchlíková a
uèite¾kou Michaela Danèová.
Do školských lavíc zasadlo 37 iakov. V 1. roè. sú dvaja prváci a uèia sa spolu
s 10 iakmi 2. roè. Triednou uè. je PaedDr. Daniela Faltinová. iakom 3. a
4. roè. je triednou uè. Mgr. Gabriela Janovcová. V triede je sedem tretiakov a
18 štvrtákov. V Školskom klube detí pri CZŠ s MŠ sv. Matúša je zapísaných
16 detí. Vychovávate¾kou ŠKD je Mgr. Michaela Pechová. Anglický jazyk
vyuèuje Mgr. sr. Renáta Jendrisková a Rímskokatolícke náboenstvo p.
kaplán Mgr. ¼ubomír Cvengroš. O ekonomický úsek školy sa stará p. Anna
Brainová. O èistotu školy dbá p. Veronika Lukáèová. V školskej jedálni
zabezpeèuje stravovanie p. Beáta Urmínová, ktorej vïaka spolupráci s
Obecným úradom vypomáha p. Senková.

Mimoškolskú aktivitu zabezpeèujú súkromné ZUŠ. Výtvarný odbor pod
vedením Bc. Uhrínovej a hru na hudobných nástrojoch pod vedením
PaedDr. Holubovej a Mgr. Halušku. Vzdelávacie poukazy môu iaci poui
pri navštevovaní krúkov, ktoré v šk. roku 2008/2009 absolvujú pod
vedením našich pedagógov, ale v rámci Diecézneho centra vo¾ného èasu
Janka Silana vo Vaci. DCVÈ vytvorilo na našej škole elokované pracovisko.
S Boou pomocou sme zaèali a veríme, e pod Jeho ochranou aj vytrváme.
Fungovanie školy je dôleité nie len z h¾adiska výchovno-vzdelávacieho, ale
aj z ekonomického. Demografická krivka pôrodnosti sa tohto roku dotkla aj
Švošova a tak sa škola „popasuje“ aj po ekonomickej stránke. Vzh¾adom na
zmenu financovania školských zariadení (v našom prípade ide o MŠ, ŠKD a
ŠJ - bez ktorých by škola nejestvovala) dostávame malý balík peòazí, ktoré
nevystaèia ani na mzdové, nie to u na prevádzkové náklady. Škola je
odkázaná na pomoc zvnútra, ale aj zvonku. Zriaïovate¾ (Biskupský úrad Sp. Kapitula) nám kadý rok prispieva okrem toho, èo nám pod¾a zákona
patrí aj na ïalšie potrebné výdavky spojené s chodom školy (náklady na
vykurovanie a energiu), ktoré škola nedokáe z vlastných finanèných
zdrojov pokry. Preto sa obraciame v mene detí a ich rodièov na všetkých
kompetentných, ktorí môu, chcú a mali by pomôc, pretoe tu ide o detí z
obce a ich prostredie, v ktorom trávia dos èasu.
Veríme, e nám spoloène záleí na dobrom mene školy a tie na tom, aby sa
naše deti vzdelávali v èistom, estetickom a slušnom prostredí.
Daniela Faltinová

Zápis detí do MŠ sv. Matúša v šk. roku 2009/2010
Zápis detí do MŠ sa vykonáva pod¾a platnej školskej legislatívy: MŠ
SR pod¾a § 28 ods. 19 zákona è.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
umoòuje navštevova predškolské zariadenie všetkým deom bez
rozdielu národnosti, sociálneho pôvodu, deom zamestnaných i
nezamestnaných rodièov, a integrova deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Pod¾a vyhlášky MŠ SR è. 306 z 23.júla 2008
o materských školách § 3 ods. 1 - 3 riadite¾ ZŠ s MŠ je povinný
prednostne prijíma do MŠ deti, ktoré dovàšili piaty rok veku, deti s
odloenou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatoène
odloenou školskou dochádzkou. Ïalej prijíma deti vo veku 3 6 rokov
a ak má zariadené vhodné priestorové, hygienické a personálne
podmienky, mono prija i 2 roèné diea. Pri prijatí je dôleité
rešpektova a dodriava najvyššie urèené poèty detí (na základe
rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku zdravotníctva hygieny) a
neprekraèova ich z bezpeènostných dôvodov a z dôvodov
dodriavania psychohygieny. Najvyšší moný poèet detí v triede
materskej školy pre 3 6 roèné deti je 21.
1) Do materskej školy sa prijímajú deti na základe iadosti zákonného
zástupcu, môu sa prijíma aj deti so špeciálnymi výchovno
vzdelávacími potrebami, deti nadané, vo veku spravidla od troch do
šiestich rokov, deti s odloenou povinnou školskou dochádzkou a s
dodatoène odloenou povinnou školskou dochádzkou. Deti po
dovàšení dvoch rokov veku môu by prijaté, ak sú vytvorené vhodné
materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
2) Do materskej školy sa prijímajú deti priebene alebo pre nasledujúci
školský rok. Miesto a termín podávania iadosti pre nasledujúci
školský rok zverejní riadite¾ po dohode so zriaïovate¾om na budove
materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15.
februára do 15. marca. Riadite¾ spolu s miestom a termínom zverejní
aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa
prijímajú deti, ktoré dovàšili piaty rok veku, deti s odloenou povinnou
školskou dochádzkou a deti s dodatoène odloenou školskou
dochádzkou.
3) Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej iadosti
zákonného zástupcu, ktorú predloí riadite¾ovi spolu s potvrdením o
zdravotnom stave dieaa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak

ide o diea so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami,
zákonný zástupca predloí okrem iadosti a potvrdenia o zdravotnom
stave dieaa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie.
Zápis do materskej školy pri CZŠ s MŠ sv. Matúša vo Švošove sa
uskutoèní v mesiaci marec 2009. Ak to kapacita dovolí, môu sa deti
zapísa aj poèas školského roka. Rodièia pri zápise vyplnia iados o
prijatie dieaa do MŠ, ktorú spolu s potvrdením o zdravotnom stave
dieaa od všeobecného lekára pre deti a dorast predloia riadite¾ovi.
Prihlášky na nasledujúci školský rok sa podávajú do 30. marca. Do 30
dní po zápise riadite¾ vydá Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieaa
do predškolského zariadenia. Pri zápise poskytne rodièom informácie
o vyuèovacom jazyku v MŠ, o monostiach poskytovania
špeciálnopedagogického poradenstva, monostiach krúkovej èinnosti
a pod.
Kapacita materskej školy je 33 detí (v dvoch triedach: I. trieda 19 detí ,
II. trieda 14 detí).
V súèasnej dobe je v materskej škole otvorená jedna trieda, druhá je pre
nedostatoèný poèet prihlásených detí uzavretá.
Pre rodièov je najvhodnejšie, ak diea do predškolského zariadenia
prihlásia v marci, pretoe v priebehu školského roka nemusí by
kapacita v MŠ vo¾ná. Pokia¾ nie sú vo¾né kapacity, rieši riadite¾ situáciu
v úzkej spolupráci so zriaïovate¾om.
Do materskej školy môu by ïalej prijaté deti, ktoré: majú
nezamestnaných rodièov, na celodenný pobyt do MŠ môe by
prijatých 19 detí (zníenie kapacity na popoludnie), ostatné deti po
dohode s rodièmi sú prijaté len na dopoludnie s obedom.
Poplatky v materskej škole: poplatok na èiastoènú úhradu nákladov
spojených s pobytom dieaa v MŠ, stravné, èasopisy pod¾a výberu
rodièov detí (nie sú povinné)
O¾ga Stuchlíková, zástupkyòa riadite¾ky pre MŠ

Letná prázdninová škola
U po tretí krát poèas letných prázdnin
Cirkevná základná škola s materskou
školou sv. Matúša ponúkla rodièom detí
v obci Švošov prihlási svoje diea do
Letnej prázdninovej školy. Pedagógovia
v èase od 01. júla do 11. júla zabezpeèili
pre tieto deti pestrý program v závislosti
od poèasia a finanèných moností. Prvý
deò Letnej prázdninovej školy
odštartovali deti na Švošovskom
ihrisku, kde si mali monos vyskúša
svoje sily v rôznych športových
disciplínach. Po dobre zvládnutom dni
ich èakala na druhý deò „opekaèka“ na
chate p. uè. Gabiky Janovcovej na
Podsuchej. Hovorí sa, e oddych
prospieva kráse a tak sme sa ïalší deò
vybrali „chyta bronz“ na kúpalisko do
Vrútok. Slnieèko nám ve¾mi neublíilo,
ale rados z vody bola obrovská. Na
záver týdòa nás meteorológovia
postrašili búrkou. Pre istotu sme ostali v
priestor och školy. Pri rôznych
spoloèenských zábavných hrách nám
èas letel ako voda. Nasmiali sme sa do
„popuku“. Poïakovali sme Bohu za
pekný týdeò. Deti boli vïaèné za
kadú malièkos. Uvedomili sme si ako
málo staèí by s nimi a pre nich.
Nový týdeò sme odštartovali poznávaním Tatranskej kotliny. Vybrali
sme sa na výlet do Tatranskej Lomnice, kde sme okrem iného navštívili
TANAP Tatranský národný park. Aj oèi nás dospelých ostali pri tej kráse
otvorené dokorán. Spolu so almistom sme chválili Pána: „Aké úasné sú
tvoje diela, Pane...“ Do Švošova sme došli v neskorých popoludòajších
hodinách, èo sme samozrejme v ten deò nepredpokladali, nako¾ko naše
rozhodnutie ís do Tatier ovplyvnil ranný dáï vo Švošove. Poèas nášho
výletu však nepadla ani kvapka. Ïalšie dni sme museli šetri peniaky,
keïe nás cesta do Tatier vyšla draho (ale stála za to) a tak sme
naštartovali bicykle a vybrali sa obdivova krásu ¼ubochnianskej doliny
„Na krátke“. Cestou tam sme si oddýchli a posilnili sa pri vodnej
elektrárni a cestou spä pri horskej studnièke si chlapci zopakovali zvyky
z Ve¾konoèného pondelka. Aj ïalší deò sme sa vybrali obdivova prírodné

krásy Liptova. Tentoraz bola na muške Demänovská dolina. Mnohé deti
tam boli po prvý krát. Pani uèite¾ky obohatili vedomosti detí o nové
vlastivedné poznatky z oblasti.
Horský prameò „Medokýš“ v Stankovanoch sa stal cie¾om našej
prázdninovej školy v predposledný deò. Poèasie nám prialo, iba unavené
nohy nás nechceli poslúcha. Domov sme sa nechali odvies vlakom.
Posledný spoloèný deò sme ukonèili cykloturistikou. Na svoje si prišli aj
maškrtné jazýèky pri vychutnávaní zmrzlinových pohárov v reštaurácii
„Pod lipami“ v ¼ubochni.
Naša vïaka za všetko poèas Letnej prázdninovej školy patrí
predovšetkým Pánu Bohu za ochranu, rodièom za dôveru, deom za
spoloèné chvíle preité v radosti a uèite¾om za ich ochotu.
Daniela Faltinová, riadite¾ka školy

Zápis detí do 1. roèníka v šk. roku 2009/2010 CZŠ s MŠ sv. Matúša
Zmena školskej legislatívy zákonom è.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní priniesla
zmenu aj pri zápise detí do 1. roèníka. V zmysle
ustanovenia § 20, ods. 3, písm. c) zákona è.
245/2008 Z. z. dátum, miesto a èas zápisu do 1.
roèníka oznamuje zriaïovate¾ školy, v našom
prípade Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie, zastúpená spišským
sídelným biskupom Mons. Prof. ThDr.
Františkom Tondrom. Tak ako to bolo
vyhlásené v oznamoch pri sv. omšiach v nede¾u.
26. január 2009 bol pre detí, ktoré sa chystali
na zápis do 1. roèníka CZŠ s MŠ sv. Matúša
výnimoèným dòom. V materskej škole si pod
perinkami o nieèo kratšie ako zvyèajne
oddychovalo 12 predškolákov (Babalová
Kristína, Bruková Anna, Gerát Martin, Holík
Marek, Hrdlièková Vanesa, Kolárik Peter,
Kratka Damián, Mikulková Timea, Rapošová
Monika, Rošteková Lýdia, Sidorová Ester,
Zubajová Adriána). Keï sa blíila oèakávaná
hodina, deti ve¾mi rýchlo povstávali z postie¾ok

a u netrpezlivo vyèkávali svojich rodièov.
Spolu s nimi sa presunuli na poschodie, do
triedy 1. roèníka. Zasadli do školských lavíc,
kde ich o malú chví¾u prekvapili kamaráti
trpaslíci z rozprávky o Snehulienke. Trpaslíci
kráèali do triedy spievajúc si pesnièku:
„Cez plôtiky, do záhradky, ide trpaslíèek
krátky, kame, kame, ty malièký, idem si ja
do školièky, idem si ja do školièky.“
Pani riadite¾ka privítala predškolákov, rodièov
a pedagógov. Deti sa zoznámili s trpaslíkmi a
vymýš¾ali im mená. Kadý trpaslík mal pre deti
pripravenú úlohu. Spoloène si zaspievali
pesnièky: „Moje malé svetielko“ a „Keï Pán
Jeiš bol malièký“; precvièili si grafomotorické
schopnosti, matematické predstavy, kotúle,
kreslenie, poznávanie farieb a geometrické
tvary. Nakoniec trpaslíci poièali deom èiapky
a spolu si ešte zatancovali. Na pamiatku dostali
deti Pamätný list zo zápisu, malú knioèku a
sladkos.

Veríme, e na prvý deò v škole deti nezabudnú
a budú sa teši na deò, kedy opä, ale u na
dlhšie, zasadnú do školských lavíc prvej triedy.
Závery zo zápisu:
Do 1. roèníka bolo zapísaných 12 detí zo
Švošova. Nako¾ko však nie všetky deti dosiahli
psychickú a pracovnú zrelos a nemajú
jazykovú a reèovú pripravenos, riadite¾ka školy
poiadala o odborné vyšetrenie školskej zrelosti
odborného pracovníka v Centre pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v
Ruo mberku. Vzh¾ado m na uvedené
skutoènosti poèet detí, ktoré budú v šk. roku
2009/2010 navštevova prvú triedu je
otvorený. O presnom poète budeme vedie v
mesiaci apríl. O organizácií tried CZŠ v
nasledujúcom školskom roku Vás budeme ešte
informova.
PaedDr. Daniela Faltinová,
riadite¾kaa CZŠ s MŠ sv. Matúša

Naše školské roky
Tento èlánok sme sa rozhodli napísa preto, aby sa
naše deti, ale aj vnuci dozvedeli, ako sme my
preívali školské roky hlavne prvý stupeò ZŠ od
prvého po piaty roèník.
V èase, kedy sme my drali školské lavice, televízia
ešte len zaèínala vysiela. Prvý televízor znaèky
ORAVA mali u Cipiakov. O poèítaèoch, internete,
playstejšn, èi mailovaní, èetovaní, skypovaní,
surfovaní po internete sa nám ani nesnívalo.
Budova školy mala dve triedy, jednu ve¾kú, druhú
malú. Riadite¾òu, ktorá bola zároveò aj zborovòou a
kabinet. Do školy sa vchádzalo úzkou chodbou na
ktorej bolo umiestnené umývadlo. Záchody boli v
zadnej èasti školského dvora. Boli to len suché
latríny. Pred nimi stála dreváreò a medzi školou a
dreváròou bola kvetinová záhradka, uprostred
ktorej rástla skorá jabloò. /Cez prázdniny sme tajne
po veèeroch chodili na jablká./ Okrem jablone na
školskom dvore ešte rástla slivka a hruška. Poèas
prázdnin dvor zarástol divým harmanèekom a
inými plazivými trávami. Na zaèiatku školského
roka dvor vyzeral akoby bol pokrytý zeleným
kobercom. Dlho však takýto nevydral po týdni
nebolo po „koberci„ ani chýru ani slychu.
Aj napriek tomu, e škola nebola vybavená
telocvièòou, poèítaèovou triedou, alebo inými
vymoenosami dnešnej doby,
chodili sme do nej radi.
Vo ve¾kej triede sa uèili dva
roèníky naraz, keï boli roèníky
silné nad 30 iakov uèilo sa aj na
dve smeny. V malej triede sa uèil
len jeden roèník. Ve¾ká trieda
bola vybavená tromi radmi
drevených lavíc, v ktorých sme
sedávali po dvaja. Stávalo sa, e
v lavici sedeli aj traja a to vtedy,
keï so iakom prišiel do školy aj
jeho mladší súrodenec. Na
poèudovanie tieto deti sedeli
potichu a vôbec nevyrušovali.
Trieda mala okná z troch strán:
z východnej, západnej a junej.
Keï bolo jasné poèasie bola plná
slneèných lúèov. Na oknách sme
pestovali kvety. Sedeli sme
smerom na západ, take tabu¾a
aj katedra boli umiestnené na
západnej strane. Pri tabuli stálo
ve¾ké poèítadlo. Na severnej

Divadlo

stene bola pec a pri nej harmónium, ktoré sme
vyuívali na hodinách hudobnej výchovy. Hrával na
òom pán riadite¾ A. Špidus. Podlaha bola drevená a
kadé prázdniny ju pani školníèka
natrela
prepáleným olejom z èoho mali „ve¾kú rados“ naše
mamy, lebo sme chodili s okopanými a zaèiernenými
štrinflákmi panèucháèe. Ve¾mi ako sa to pralo.
V malej triede boli len dva rady lavíc a to tak, e boli
jednou stranou opreté o stenu. Ulièka bola len jedna
a to stredom miestnosti. Do triedy sa dalo vojs z
chodby aj z riadite¾ne. Keï sme boli hluèní,
vyuèujúci prišli hneï robi poriadky. Okná boli na
západ. Tabu¾a aj katedra boli na sever. Trieda bola
tie vybavená pieckou na pevné palivo.
Cez malé prestávky sme boli v triedach, ale ve¾ké
prestávky sme trávili, keï bolo pekné poèasie na
školskom dvore. Väèšinou to boli hry, ktoré nám
spríjemòovali pobyt na dvore.
Chlapci hrávali: PÁN KRÁ¼ DAJ VOJAKA,
VYBÍJANÚ, FUTBAL. Dievèatá sa hrávali o KRÁ¼A,
NA ZÁHRADKU, ZLATÁ BRÁNA, ELIŠKA, ELIŠKA
NEBOLA PYŠNÁ, a spoloène sme sa hrávali NA
TRTIEHO, NA MURKANÚ, IDE PEŠEK OKOLO,
HÚSK Y, HÚSK Y POÏTE DOMOV, ŠIEL
PO¼OVNÍK ZAVÈAS RÁNA a mnohé ïalšie. Niektoré
hry sa pokúsim opísa.

PÁN KRÁ¼ DAJ VOJAKA.
Chlapci sa dria v rade za ruky. Jeden z nich je krá¾.
Oproti nim je jeden, ktorý si pýta vojaka.
- Pán krá¾ daj vojaèka!- Nedám!- Ak nedáš, vyberiem si ho sám.Potom sa rozbehne oproti stojacim chlapcom a
nárazom sa snaí pretrhnú ruky. Keï sa mu to
podarí zoberie si jedného so sebou. Tak to pokraèuje
a do posledného vojaka. Pretàha reaz môu
potom aj tí, ktorých u získal.
O KRÁ¼A.
Dievèatá si postavajú do radu na vyvýšené miesto
/podstienka/. Jedna je krá¾om a z urèitej vzdialenosti
háde loptu stojacim dievèatám. Oni jej ju musia
hodi spä tak, aby ju bez problémov chytila. Nesmie
urobi krok ani doprava, ani do¾ava, ani dopredu,
ani dozadu. Komu sa to nepodarí ide na posledné
miesto. Lopta sa háde urèeným spôsobom. Na
konci hry tomu dievèau, ktoré ostalo na prvom
mieste krá¾ háde výšky /loptu háde èím najvyššie/
a ak túto skúšku zvládne stáva sa krá¾om ona.
Tie hody, ktoré sa pouívajú pri KRÁ¼OVI sa dajú
poui aj pri hre s loptou o stenu.
HÚSKY, HÚSKY POÏTE DOMOV
skupinka detí husí, husiar, vlk
Húsky sa pasú a vlk na ne striehne na boku. Husiar
stojí oproti a volá na husi:
husiar - húsky, húsky poïte
domov
husi - nejdeme
husiar - dám vám chleba
husi - nechceme
husiar - dám vám itka
husi - ideme
Húsky sa rozbehnú k
husiarovi, ale vlk ich zaène
chyta. Tie, ktoré chytí
ostanú pri òom. Hra
pokraèuje odznova ïalej,
ale vlkovi u pomáhajú aj
chytené húsky.
Boli to ve¾mi pekné chvíle,
na ktoré si radi spomíname.
Pra j e m e a j d n e š n ý m
iakom, aby na svoje
školské roky a na svojich
uèite¾ov spomínali radi a s
láskou.
Jana Široòová

Ešte pred tridsiatimi rokmi aj v našej obci pretrvávala tradícia ochotníckeho divadla. U z názvu vyplýva,
e tí, ktorí v òom úèinkovali, alebo inak pomáhali pri predstavení (osvet¾ovaèi, kulisári, šepkári) boli
ochotní pomáha bez nároku na odmenu. Odmenou im bolo to, e sa daná hra páèila divákom a e ešte aj
po dlhšej dobe si úèinkujúcich spájali s postavami, ktoré v nej stvárnili.

Ako diea som chodila s rodièmi na predstavenia pod vedením manelov Murèekovcov (bývalí uèitelia základnej školy). Nacvièovali nielen dospelých,
ale aj deti. Ich mená sme poèúvali ve¾mi èasto a to hlavne v súvislosti s divadlom. K divadelným hrám vytvárali aj kostýmy a kulisy. Aj my sme mali to
šastie, e sa našli ¾udia zanietení pre ochotnícke divadlo a tak sme tie mali monos zahra si „na doskách, ktoré znamenajú svet“. Ve¾mi rady na to
spomíname. Myslím, e to bol ozaj príjemne a uitoène vyuitý vo¾ný èas. Hry, ktoré sme nacvièovali sme nehrali len vo Švošove, ale boli sme hra aj v
aškove, Komjatnej, Hubovej a Rybárpoli. Reírovali ich u nebohí Jozef Pukaj a Janko Ondruš. Boli to hry: „Kamenný chodníèek“, „Uzol“,
„Nešastná“, „Nový ivot“, „Košie¾ka“, „Spoloèný byt“, „Chrobák v hlave“, „S brokovnicou na manela“ a mnohé iné.
V roku 1995 pri príleitosti prvého výroèia posvätenia nášho kostola sme s mládeou nacvièovali hru „Kaplnka“. O tri roky neskôr sme zrealizovali
„Švošovskú svadbu“ a v roku 2004 na Deò matiek sme zahrali jednoaktovku „Tri vrecia zemiakov“.
Chceli by sme v tejto tradícii pokraèova, no k tomu treba väèší tím ¾udí. Preto prostredníctvom èasopisu Hrdoš pozývame všetkých, ktorí majú chu
Jana Široòová
a ochotu zapoji sa do tejto èinnosti. Nech tak urobia a prihlásia sa u p. Jany Široòovej.

Deò Švošova 31. August 2008
Spievala by hlasom nie som v poli našom
pole je Èernovskô a dievèa Švošovskô.
Hrabaj dievèa hrabaj to zelenô seno
ja by aj hrabala nemám nakosenô.
Hrabala, hrabala niè nenahrabala
od ve¾kého ia¾u hrable polámala.
Keby ja vedela kde môj milý kosí
tak by mu doniesla na tanieri rosy.
Na tanieri rosy a v pohári vína
keby ja vedela kde môj milý býva.
Pod horou ovos drobný kosí ho šuhaj hodný
/: kosí, kosí nemá rosy dievèatko mu vodu nosí :/
Pod horou ïatelina ala ju Katarína
/: ala, ala naala si prišli ku nej tria valasi :/
Poèkaj ty Katarína naša je ïatelina
/: naša, naša nášho pána èos naala pod horama.:/
Pod horou ïatelina ala ju Katarína,
/: ala, ala zaviazala na šuhajka zavolala :/
Šuhajko z druhej strany zdvihni mi batoh trávy
/: nech ti zdvíha otec, mati nechceli a za mòa dati :/
/: Z tej doliny na tú preloím si latu :/
Potom si ja zájdem k švárnemu dievèau.
/: Ej ale mi to dievèa dobre pomáhalo:/
Ja som oje dral ono karovalo.
Jój slnieèko horúce, jój nepá¾, e ma nepá¾
nech mi neuhorí, nech mi neuhorí jój tá moja biela tvár.
Jój a keï mi uhorí, jój potom ma zabolí
ïaleko je šuhaj, ïaleko je šuhaj jój èo mi ju zahojí.
Tá Švošovská lúka tristo mí¾ široká do rána mala by pokosená....
Mal som píšaleèku o dvanástich dierkach nechcela mi píska pri
bohatých dievkach...
Horenka, horenka, hora zelená hora...
Lesnícka halenka tá je ve¾mi tenká...
V hlbokej doline srnka vodu pije...
U som prešiel štyri háje ešte za mnou...
/: Dolina, dolina aká si široká...
Pod našíma okny teèie vodièka...
Na tý louce zelený pasou se tam jeleni...

Obecný športový klub Švošov
V polovici minulého roku sa naša Telovýchovná jednota Švošov
transformovala na Obecný športový klub Švošov. Touto transformáciou
došlo k preh¾adnejšiemu prepojeniu športového klubu a obce, s cie¾om
rozšíri športovú èinnos aj v iných odvetviach ako futbal, a tým zapoji do
športovej èinnosti širší okruh obèanov našej obce. Momentálne v obci
pôsobia dva oddiely: futbalový a stolnotenisový. V lete sa èrtalo, e svoju
èinnos naštartuje aj hokejbalový oddiel, ale po dvoch s¾ubných zaèiatkoch
(vyhrali sme turnaj v Liskovej a v L. Lunej), ïalej svoju èinnos nerozvíjal.

Futbalový oddiel OŠK
Po ve¾mi dobrej jesennej èasti oèakávame aj rovnako úspešnú jar. Náš tím
dospelých je na peknom treom mieste a dorast aj napriek ve¾kým zmenám v
kádri sa drí štvrtý, èo povaujeme za ve¾ký úspech. Naše ambície na jar sú
hlavne, udra si postavenie v tabu¾ke a èo najviac potrápi favoritov súae.
Svoju kou nechceme preda lacno, hlavne v L. Hrádku chceme ukáza, e
futbal stále vieme
hra.
Aby sme mohli
pokraèova v
doterajších
výsledkoch, tak u
v polovici januára
sme zaèali s
p r í p ra v o u
mustiev na jarnú
èas. Odohrali sme
u aj tri prípravné
stretnutia na
umelej tráve: vo
Vrútkach sme s
domácimi prehrali 5:1, v Ruomberku sme vyhrali so abokrekami 4:0, v
Ruomberku sme vyhrali aj s Hubovou 3:1.
31.januára sme sa zúèastnili futbalového turnaja v ¼ubochni na malom
ihrisku (majú nové mini ihrisko s umelým povrchom) za úèasti mustiev z
Hubovej, z Komjatnej, zo Stankovian, z Bieleho Potoka a domácej
¼ubochne. V turnaji sme dominovali a stali sme sa jeho víazmi (viï foto
hráèi s víaznou trofejou).
Obecný športový klub Švošov

V rámci jarnej
prípravy máme
dohodnutých ešte
nieko¾ko stretnutí na
umelej tráve
(ter míny a èasy
stretnutí sa dohodujú
pod¾a aktuálnych
podmienok) Hráèi
zarezávajú tie v
telocvièni a na ihrisku
pod vedením trénera
J. Lukašíka. Pre
ozrejmenie, v
jesennej tabu¾ke I.
triedy dospelých je Švošov na 3. mieste, 13 zápasov (8/3/2), skóre 37:19, 26
bodov.

Stolnotenisový oddiel OŠK
Od septembra naštartoval svoju èinnos aj stolnotenisový oddiel, a štart to
bol pomerne úspešný, keï ako nováèik súae sa momentálne nachádza na
druhom mieste, kde sa èrtá monos hra bará o VI. ligu. Oddiel stolných
tenistov tvoria ako skúsení hráèi: Miro Roštek, Joo Roštek, Dano Lacko a
veteráni Jaro Pukaj a Fero Braina, tak aj naša mlaï ako: Marek Roštek,
Tomáš Drdák, Lukáš Drdák a Jakub Roštek. Nesmieme však zabudnú ani
na Ivana Rošteka, ktorý je motorom tohto oddielu, èo sa týka zázemia, a ako
hráè však patrí medzi nováèikov v lige.
Naposledy naši hrali doma s Martinèekom A, a zvíazili. Švošov - Martinèek
A 12:6. Domáci: Mir. Roštek 4,5, Joz. Roštek 2,5/0 (striedal Jakub Roštek
0/2), I. Roštek 2,5, Lacko 2, J. Pukaj 0,5 (hral len štvorhru). Hostia: J. Milan
a Tkáè po 2, Jarabák a R. Bachan po 1.
Pre ozrejmenie, v tabu¾ke je Švošov na 2. mieste, 19 zápasov (6/2/1), skóre
227:115, 53 bodov.
¼udovít Švihorík

Správa o hospodárení Obecného úradu Švošov za rok 2008

Rozpoètové príjmy
Dotácie zo ŠR
Matrièná èinnos
51 749,.
Stavebná èinnos
21 158,REGOB
8 330,P
3 332,CD
1 206,20
Európsky sociálny fond
260 786,50
Vlastné príjmy obce a VÚC
Daò z príjmov fyzickej osoby
4 328 641,32
Daò z nehnute¾nosti
161 477,80
Daò psa
15 583,50
Za komunálne odpady
221 214,Z prenájmu budov
147 820,Ostatné poplatky
32 200,Poplatky (dom smútku, cintorínske, odpadové nádoby, rozhlas) 114 416,rozhlas, vykurovanie ZŠ
217 147,Predaj nákladného auta
20 000,Úroky z bankových úètov
104 718,59
Úèelové príjmy dokument starostlivosti o dreviny
13 898 900,Granty
45 600,Prevod z rezervného fondu
189 977,35
Dlhodobé bankové úvery
1 030 635,19
Príjmy spolu
20 874 892,45 SKK
692 919,49 EUR
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Dokument starost. o dreviny úèelové prostriedky
Výsledok hospodárenia za rok 2008:

20 874 892,45
6 868 081,87
- 13 898 900,+ 107 910,58 SKK

Rozpoètové výdaje
Matrièná èinnos, mzdy, odvody 60 079,Stavebná èinnos
25 696,Rozvoj obcí (aktivaèná èinn.) 260 786,50
Mzdy
1 563 313,Odvody
535 530,Cestovné náhrady
611,Voda
3 970,60
Energia (Uhlie, elekt.energia) 237 400,Telef.poplatky
57 500,20
Materiál:
interiérové vybavenie-kuchyòa 27 916,50
všeobecný materiál
152 219,60
knihy, èasopisy
49 588,reprezentaèné
22 566,50,Osobný automobil
20 811,Poistenie
5 351,Servis výpoètovej techniky
26 911,Školenia
21 580,Všeobecné sluby
13 081,Špeciálne sluby
33 800,Poplatky a odvody
10 413,Stravovanie
65 657,50
Poistné
10 166,Prídel do SF
8 706,Odmeny poslanci
51 520,Poplatky v banke
36 041,65
Splácanie úrokov z úveru
39 927,90
Civilná ochrana
1 113,50

Poiarna ochrana
13 116,Cestná doprava
80 815,50
Správa a údrba ciest
79 702,30
Nakladanie s odpadmi
260 620,50
Rozvoj obcí
75 769,60
Verejné osvetlenie
82 488,60
Švošovská 15,Deò Švošova
33 329,50
Dotácia Telovýchovná jednota 140 000,Kronika
5 100,Kultúrny dom
124 378,90
Príspevky na Hrdoš
3 000,Havran
5 000,Farský úrad
30 000,RVC, ZMOS 10 466,Dom smútku
15 110,Dotácia pre ZŠ
800 000,Stolièky
20 000,Turistické vyuitie
24 436,Švošovská 15,
12 000,Mikuláš
5 000,Nadstavba Ocú (KV)
1 342 025,92
Kosaèka
84 216,AVIA
30 000,Finanèné oper. (splátka úveru) 250 000,Výdavky spolu

6 868 081,87 SKK
227 978,55 EUR

Vypracovala: Jana Hrkútová, úètovníèka
Ing. Andrej Kostilnik, starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Švošov è. 1/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecný športový klub Švošov

Obecné zastupite¾stvo obce Švošov vo veciach územnej
samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR è.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8
ods.2,§12ods.2a3,§16ods.2,§17ods.2,3a4,§21ods.2,
§29,§36,§43,§51,§59,§83,§98zákona è.582/2004Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov(ïalejlen„zákonomiestnychdaniachapoplatku“)
sauznieslonatomtovšeobecnezáväznomnariadení
PRVÁ ÈAS § 1 Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ïalej len
„nariadenie“) obec Švošov (ïalej len „správca dane“)
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) urèuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania
dane a poplatku, daòovú povinnos daòovníka a
poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zníenie dane,
zníenie poplatku a odpustenie poplatku.
§ 2 Druhy miestnych daní
1) Správca dane zavádza a ukladá od 1. januára 2009
na svojom území tieto miestne dane:
A) daò z nehnute¾ností,
B) daò za psa,
C) daò za uívanie verejného priestranstva,
D) daò za ubytovanie,
E) daò za predajné automaty,
F) daò za nevýherné hracie prístroje.
2) Správca dane ukladá od 1. januára 2009 na
svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
§ 3 Zdaòovacie obdobie
1) Zdaòovacím obdobím miestnych daní uvedených
v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) zákona o miestnych
daniach a poplatku je kalendárny rok.
2) Správca dane urèuje zdaòovacie obdobie pre
miestne dane uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) a d) tohto
nariadenia
- za uívanie verejného priestranstva je zdaòovacím
obdobím
A) doba (kadý aj zaèatý deò), poèas ktorej sa
skutoène osobitne uíva verejné priestranstvo,
- za ubytovanie je zdaòovacie obdobie doba (poèet
prenocovaní), poèas ktorej sa fyzická osoba odplatne
prechodne ubytuje v ubytovacom zariadení.
DRUHÁ ÈAS - § 4 Daò z nehnute¾ností
Daò z nehnute¾ností zahàòa
A) daò z pozemkov,
B) daò zo stavieb,
B) daò z bytov a z nebytových priestorov v bytovom
dome (ïalej len „daò z bytov“ ).
DAÒ Z POZEMKOV -§ 5 Hodnota pozemku
1) Správca dane ustanovuje hodnotu lesných
pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,13
EUR za 1 m2.
§ 6 Sadzba dane
1) Roèná sadzba dane z pozemkov pod¾a § 8 ods. 1
zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,25%.
2) Roènú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1
správca dane zvyšuje v obci u pozemkov v tomto
èlenení:
A) orná pôda, chme¾nice, vinice, ovocné sady na
0,75% zo základu dane,
B) trvalé trávne porasty na 0,30 % zo základu dane,
C) záhrady na 0,40 % zo základu dane,
D) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy na
0,50 % zo základu dane,
E) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
vyuívané vodné plochy na 0,50 % zo základu dane,
F) zastavané plochy a nádvoria na 0,40 % zo základu
dane,
G) stavebné pozemky na 0,80 % zo základu dane,
H) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na
0,50 % zo základu dane.
DAÒ ZO STAVIEB
§ 7 Sadzba dane
1)Roèná sadzba dane zo stavieb pod¾a § 12 ods. 1
zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033
EUR za kadý aj zaèatý m2 zastavanej plochy.
2) Roènú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1
správca dane zvyšuje v obci pre:
A) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,050 EUR
za kadý aj zaèatý m2 zastavanej plochy,
B) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby vyuívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,070
EUR za kadý aj zaèatý m2 zastavanej plochy,
C) stavby rekreaèných a záhradkárskych chát a
do mèekov na individuálnu rekreáciu na
0,170 EUR za kadý aj zaèatý m2 zastavanej plochy,
D) samostatne stojace garáe a za samostatné stavby
hromadných garáí a stavby urèené alebo pouívané
na tieto úèely, postavené mimo bytových domov na
0,170 EUR za kadý aj zaèatý m2 zastavanej plochy,
E) priemyselné stavby, stavby, slúiace energetike,
stavby, slúiace stavebníctvu, stavby vyuívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu na 0,230 EUR za kadý aj
zaèatý m2 zastavanej plochy,
F) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
èinnos, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a zárobkovou èinnosou na
0,500EUR za kadý aj zaèatý m2 zastavanej plochy,
G) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) a f) na
0,050 EUR za kadý aj zaèatý m2 zastavanej plochy.
3) Správca dane pri viacpodlaných stavbách urèuje
príplatok za kadé ïalšie podlaie okrem prvého
nadzemného podlaia u:
A) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v sume
0,050EUR za kadé ïalšie podlaie okrem prvého
nadzemného podlaia,
B) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby vyuívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume
0,230 EUR za kadé ïalšie podlaie okrem prvého
nadzemného podlaia,
C) stavby rekreaèných a záhradkárskych chát a
domèekov na individuálnu rekreáciu v sume 0,330
EUR za kadé ïalšie podlaie okrem prvého
nadzemného podlaia,
D) priemyselnej stavby, stavby, slúiace energetike,
stavby, slúiace, stavebníctvu, stavby vyuívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu v sume 0,330 EUR za kadé
ïalšie podlaie okrem prvého nadzemného podlaia,
E) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
èinnos, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a zárobkovou èinnosou v
sume 0,270 EUR za kadé ïalšie podlaie okrem
prvého nadzemného podlaia,
F) ostatných stavieb neuvedených v písmenách a) a
e) v sume 0,270 EUR za kadé ïalšie podlaie okrem
prvého nadzemného podlaia.

DAÒ Z BYTOV
§ 8 Sadzba dane
1) Roèná sadzba dane z bytov pod¾a § 16 ods. 1
zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033
EUR za kadý aj zaèatý m2 podlahovej plochy bytu a
nebytového priestoru.
2) Roènú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1
správca dane zvyšuje v obci u:
A) bytov na 0,10 EUR za kadý zaèatý m2
podlahovej plochy bytu,
B) nebytových priestorov na 0,100 EUR za kadý
zaèatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.
SPOLOÈNÉ USTANOVENIA PRE DAÒ Z
NEHNUTE¾NOSTÍ
§ 9 Oslobodenie od dane
1) Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov
A) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá,
urnové háje a rozptylové lúky,
B) pozemky vo vlastníctve OŠK Švošov uívané v
oblasti telesnej kultúry.
2) Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb
stavby vo vlastníctve OŠK Švošov, vykonávajúceho
verejnoprospešnú èinnos v oblasti telesnej kultúry.
§ 10
Zníenie dane
Správca dane zniuje daò zo stavieb a daò z bytov o
50% daò zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve
obèanov v hmotnej núdzi, obèanov starších ako 70
rokov alebo obèanov s akým zdravotným
postihnutím, alebo drite¾ov preukazu obèana s
akým zdravotným postihnutím, alebo drite¾ov
preukazu obèana s akým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ako aj prevane alebo úplne
bezvládnych obèanov, ktoré slúia na ich trvalé
bývanie.
§ 11
Daòové priznanie k dani z nehnute¾ností v
spoluvlastníctve
Písomné oznámenie (pod¾a § 19 ods. 2 zákona o
miestnych daniach a poplatku) o urèení zástupcu na
podanie daòového priznania, spoluvlastníci oznámia
správcovi dane na predpísanom tlaèive uvedeného v
prílohe è. 1 tohto nariadenia, ktoré obsahuje
podrobnosti a náleitosti oznamovacej povinnosti.
Tlaèivo je pre daòovníkov k dispozícii u správcu
dane. Daòovníci sú povinní tlaèivo si sami vypísa
pod¾a predtlaèe. Vyplnené tlaèivo sa doruèuje priamo
správcovi dane alebo poštou.
§ 12
Platenie dane v splátkach
1) Vyrubená daò z nehnute¾ností je splatná:
A) ak
ide o daòovníka, prevádzkujúceho
po¾nohospodársku výrobu v troch splátkach, a to
20% dane do 15 dní odo dòa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru, 30% dane do 30.
júna a 50% dane do 30. septembra beného
zdaòovacieho obdobia,
B) v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých
splátkach, a to do 15 dní odo dòa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru, 30. júna, 30.
septembra a 30. novembra beného zdaòovacieho
obdobia, za ktoré sa daò vyrubuje.
2) Ak roèná daò vyrubená fyzickej osobe
nepresahuje 66,39 €, právnickej osobe a fyzickej
osobe podnikate¾ovi 663,88 €, je splatná do 15 dní
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.
3) Daò mono zaplati naraz aj vtedy, ak je vyššia,
ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.
4) Daò nišiu ako 1 EUR nebude správca dane
vyrubova ani vybera.
TRETIA ÈAS - DAÒ ZA PSA
§ 13 Povinnos daòovníka
Daòovník je povinný písomne oznámi správcovi
dane vznik daòovej povinnosti v lehote do 30 dní odo
dòa vzniku daòovej povinnosti na predpísanom
tlaèive uvedeného v prílohe è. 2 tohto nariadenia,
ktoré obsahuje podrobnosti a náleitosti oznamovacej
povinnosti a spôsoby preukazovania vzniku a zániku
daòovej povinnosti. Tlaèivo je pre daòovníka k
dispozícii u správcu dane. Daòovník je povinný
tlaèivo si sám vypísa pod¾a predtlaèe. Vyplnené
tlaèivo sa doruèuje priamo správcovi dane alebo
poštou.
§ 14Sadzba dane
Správca dane urèuje sadzbu dane 6,64 EUR za
jedného psa a kalendárny rok. Takto urèená sadzba
dane platí za kadého ïalšieho psa u toho istého
daòovníka.
§ 15 Zníenie dane
Správca dane zniuje daò u daòovníkov v okrajových
èastiach obce o 50%. Jedná sa o súpisné èísla
rodinných domov 1,2,4,6,7.
§ 16 Spôsob vyberania dane
1) Daò za psa je splatná naraz.
2) Daòovník môe plati a odvádza miestnu daò
týmito spôsobmi:
A) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
B) bezhotovostným prevodom na úèet správcu dane
èíslo úètu 8338739001/5600 vedený v Dexii banka
Slovensko a.s., Ruomberok
ŠTVRTÁ ÈAS
DAÒ ZA UÍVANIE VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA
§ 17 Verejné priestranstvá a ich uívanie
1) Verejnými priestranstvami v obci sú:
A) miesta na miestnej komunikácii - ulica Školská
s.è.69-70, Kostolná s.è.85-88, ulica Dolinky s.è.3639, ulica Okruná s.è. 198-205, Stanièná ulica
s.è.135-136, ulica Poiarnikov s.è.212, 194, 195
B) miesta na pozemku par. è. 811 pred kultúrnym
domom, parc.è. 424 pred obecným úradom,
parc.è.310, 312 pred hasièskou zbrojnicou, parc.è.
467 na námestí, parc.è. 807 pred farským úradom a
parc.è. 3 pri miestnom cintoríne
2) Osobitným spôsobom môe fyzická osoba alebo
právnická osoba uíva verejné priestranstvá na:
a)
umiestnenie zariadenia, slúiaceho
na poskytovanie sluieb a predajného zariadenia na
pozemku parc. è. 811 pred kultúrnym domom,
pozemku parc.è.424 pred obecným úradom, parc.è.
310,312 pred hasièskou zbrojnicou, na pozemku par.
è.807 pred farským úradom, parc.è.3 pri miestnom
cintoríne,
B) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie
skládky na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je
najbliší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo
vlastníka skládky,
C) umiestnenie cirkusu, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií na pozemku parc. è. 435 na obecnom ihrisku,
D) trvalé parkovanie vozidla mimo stráneho
parkoviska na pozemku parc. è.811 pred kultúrnym
domom, parc.è. 424 obecným úradom, na parc.è.

310, 312 pred hasièskou zbrojnicou, parc.è. 467 na
námestí a na pozemku parc. è.807 pred farským
úradom, parc.è.803 pred obchodom COOP Jednota
3) Daòovník je povinný písomne oznámi správcovi
dane deò zaèatia osobitného uívania verejného
priestranstva v lehote 3 dni pred zaèatím osobitného
uívania verejného priestranstva najneskôr v deò
vzniku daòovej povinnosti na predpísanom tlaèive
uvedeného v prílohe è. 3 tohto nariadenia, ktorá
obsahuje podrobnosti a náleitosti oznamovacej
povinnosti. Tlaèivo je pre daòovníka k dispozícii u
správcu dane. Daòovník je povinný tlaèivo si sám
vypísa pod¾a predtlaèe. Vyplnené tlaèivo sa doruèuje
priamo správcovi dane alebo poštou.
§ 18 Sadzba dane
Správca dane urèuje sadzbu dane za osobitné
uívanie verejného priestranstva:
A) za umiestnenie zariadenia, slúiaceho na
poskytovanie sluieb a predajného zariadenia 0,200
EUR za kadý aj zaèatý m2 a kadý aj zaèatý deò,
B) za umiestnenie stavebného zariadenia 0,100 EUR
za kadý aj zaèatý m2 a kadý aj zaèatý deò,
C) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a
iných atrakcií 1,660 EUR za kadý aj
zaèatý
m2 a kadý aj zaèatý deò,
D) za umiestnenie skládky 0,330 EUR za kadý aj
zaèatý m2 a kadý aj zaèatý deò,
E) za trvalé parkovanie vozidla mimo stráeného
parkoviska 0,070 EUR za kadý aj zaèatý m2 a kadý
aj zaèatý deò.
§ 19 Spôsoby vyberania dane
1) Daò za uívanie verejného priestranstva je splatná
naraz.
2) Daòovník môe plati a odvádza miestnu daò
týmito spôsobmi:
A) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
B) bezhotovostným prevodom na úèet správcu dane
èíslo úètu 8338739001/5600 vedený v Dexii banka
Slovensko, a.s.Ruomberok.
PIATA ÈAS DAÒ ZA UBYTOVANIE
§ 20 Sadzba dane
Správca dane urèuje sadzbu dane za ubytovanie
0,50 EUR na osobu a prenocovanie.
§ 21 Daòová povinnos
1) Daòová povinnos vzniká dòom zaèatia
poskytovania odplatného prechodného ubytovania
fyzickej osobe v ubytovacom zariadení, ktorých
kategorizáciu urèuje § 2 vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky è. 277/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú klasifikaèné znaky na
ubytovacie zariadenia pri ich zaraïovaní do kategórií
a tried.
2) Platite¾ dane je povinný písomne oznámi deò
vzniku alebo deò zániku daòovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní odo dòa vzniku alebo
zániku daòovej povinnosti na predpísanom tlaèive
uvedeného v prílohe è. 4 tohto nariadenia, ktoré
obsahuje podrobnosti a náleitosti oznamovacej
povinnosti. Tlaèivo je pre platite¾a dane k dispozícii u
správcu dane. Platite¾ dane je povinný tlaèivo si sám
vypísa pod¾a predtlaèe. Vyplnené tlaèivo sa doruèuje
priamo správcovi dane alebo poštou.
3) Platite¾ dane je povinný vies písomne preukázanú
evidenciu ubytovaných fyzických osôb
knihu
ubytovaných. V knihe ubytovaných je platite¾ dane
povinný oèíslova strany a predloi knihu
ubytovaných správcovi dane, do 30 dní od vzniku
daòovej povinnosti, na opeèiatkovanie a potvrdenie
správnosti zaèatia vedenia evidencie. Kniha
ubytovaných musí obsahova: - meno a priezvisko
ubytovaného, - èíslo obèianskeho preukazu alebo
cestovného pasu, - trvalý pobyt, - dátum príchodu a
odchodu. Platite¾ dane je povinný na výzvu správcu
dane predloi knihu ubytovaných pri kontrole alebo
ju doruèi správcovi dane v lehote stanovenej vo
výzve.
4) Platite¾ dane je povinný vyda daòovníkovi
(fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne
prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane.
Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahova: - èíslo
potvrdenia, - dátum vydania potvrdenia, - kto
vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daò, - komu
bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daò,
- poèet prenocovaní, - výška zaplatenej dane, peèiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila
potvrdenie. Potvrdenie o zaplatení dane je platite¾
dane povinný uchováva pre daòové úèely 10 rokov
od vystavenia potvrdenia.
§ 22 Spôsoby vyberania dane a jej odvodu
1) Platite¾ dane vyberá daò od daòovníka spôsobom:
A) v hotovosti priamo do pokladne platite¾a dane.
Platite¾ dane odovzdá daòovníkovi potvrdenie
(originál) a kópiu si ponechá platite¾ dane pre daòovú
kontrolu,
B) prevodom z úètu daòovníka na úèet platite¾a dane.
Dokladom o zaplatení dane je výpis úètu z peòaného
ústavu, ktorý platite¾ uchová pre daòovú kontrolu 10
rokov od vystavenia výpisu.
2) Platite¾ dane môe plati a odvádza miestnu daò
týmito spôsobmi:
A) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
B) bezhotovostným prevodom na úèet správcu dane
èíslo úètu 8338739001/5600 vedený v Dexii banka
Slovensko, a.s. Ruomberok
3) Platite¾ dane je povinný zaplatenú daò
daòovníkom odvies správcovi dane štvrroène, a to
do 10. dòa po uplynutí štvrroka.
ŠIESTA ÈAS DAÒ ZA PREDAJNÉ
AUTOMATY
§ 23 Sadzba dane
Správca dane urèuje sadzbu dane za predajné
automaty:
A) 49,790 EUR za jeden predajný automat a
kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru,
B) 199,160 EUR za jeden predajný automat a
kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného
tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba
ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky
alebo alkoholické nápoje,
C) 82,980 EUR za jeden predajný automat a
kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
D) 365,130 EUR za jeden predajný automat a
kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak
skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové
výrobky alebo alkoholické nápoje.
§ 24 Spôsob vyberania dane
1) Daò za predajné automaty je splatná naraz.
2) Daòovník môe plati a odvádza miestnu daò
týmito spôsobmi:
A) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
B) bezhotovostným prevodom na úèet správcu dane
èíslo úètu 8338739001/5600 vedený v Dexii banka
Slovensko a.s. Ruomberok
§ 25 Daòová povinnos
1) Daòovník je povinný písomne oznámi vznik

daòovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dòa
vzniku daòovej povinnosti na predpísanom tlaèive
uvedeného v prílohe è. 5 tohto nariadenia, ktoré
obsahuje podrobnosti a náleitosti oznamovacej
povinnosti a spôsob identifikácie predajných
automatov. Tlaèivo je pre daòovníka k dispozícii u
správcu dane. Daòovník je povinný tlaèivo si sám
vypísa pod¾a predtlaèe. Vyplnené tlaèivo sa doruèuje
priamo správcovi dane alebo poštou.
2) Daòovník je povinný vies písomne preukázanú
evidenciu o poète prevádzkovania predajných
automatov. Strany v evidencii je daòovník povinný
oèíslova a predloi evidenciu správcovi dane do 30
dní od vzniku daòovej povinnosti na opeèiatkovanie a
potvrdenie správnosti zaèatia vedenia evidencie.
Evidencia o poète prevádzkovania predajných
automatov musí obsahova:
A) deò zaèatia prevádzkovania predajného
automatu,
B) deò ukonèenia prevádzkovania predajného
automatu,
C) druh, typ a názov predajného automatu,
D) výrobné èíslo predajného automatu,
E) obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov
tovaru,
F) obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov
tovaru,
G) miesto umiestnenia predajného automatu.
Evidenciu je daòovník povinný na výzvu správcu
dane predloi pri kontrole alebo ju doruèi správcovi
dane v lehote stanovenej vo výzve.
3) K písomnému oznámeniu pod¾a ods. 1 daòovník je
povinný predloi hodnoverné doklady výrobcu,
ktoré identifikujú predajný automat.
SIEDMA ÈAS - DAÒ ZA NEVÝHERNÉ
HRACIE PRÍSTROJE
§ 26 Sadzba dane
Správca dane urèuje sadzbu dane za nevýherné
hracie prístroje:
A) 165,970 EUR za jeden elektronický prístroj na
poèítaèové hry a kalendárny rok,
B) 165,970 EUR za jeden mechanický prístroj biliard a kalendárny rok,
C) 99,580 EUR za jeden mechanický prístroj - stolný
futbal a kalendárny rok,
D) 99,580 EUR za jeden mechanický prístroj stolný hokej a kalendárny rok,
E) 66,390 EUR za jeden mechanický prístroj - šípky
a kalendárny rok,
F) 33,190 EUR za jedno iné zariadenie na zábavné
hry ako je uvedené v písm. a) a g) a kalendárny rok.
§ 27 Spôsob vyberania dane
1) Daò za nevýherné hracie prístroje je splatná naraz.
2) Daòovník môe plati a odvádza miestnu daò
týmito spôsobmi:
A) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
B) bezhotovostným prevodom na úèet správcu dane
èíslo úètu 8338739001/5600 vedený v Dexii banka
Slovensko, a.s. Ruomberok
§ 28 Daòová povinnos
1) Daòovník je povinný písomne oznámi vznik
daòovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dòa
vzniku daòovej povinnosti na predpísanom tlaèive
uvedeného v prílohe è. 6 tohto nariadenia, ktoré
obsahuje podrobnosti a náleitosti oznamovacej
povinnosti a spôsob identifikácie nevýherných
hracích prístrojov. Tlaèivo je pre daòovníka k
dispozícii u správcu dane. Daòovník je povinný
tlaèivo si sám vypísa pod¾a predtlaèe. Vyplnené
tlaèivo sa doruèuje priamo správcovi dane alebo
poštou.
2) Daòovník je povinný vies písomne preukázanú
evidenciu o poète prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov. Strany v evidencii je daòovník
povinný oèíslova a predloi evidenciu správcovi
dane do 30 dní od vzniku daòovej povinnosti na
opeèiatkovanie a potvrdenie správnosti zaèatia
vedenia evidencie. Evidencia o poète prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov musí obsahova:
A) deò zaèatia prevádzkovania nevýherného hracieho
prístroja,
B) deò ukonèenia prevádzkovania nevýherného
hracieho prístroja,
C) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
D) výrobné èíslo nevýherného hracieho prístroja,
E) miesto umiestnenia nevýherného hracieho
prístroja.
Evidenciu je daòovník povinný na výzvu správcu
dane predloi pri kontrole alebo ju doruèi správcovi
dane v lehote stanovenej vo výzve.
3) K písomnému oznámeniu pod¾a ods. 1 daòovník je
povinný predloi hodnoverné doklady výrobcu,
ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.
ÔSMA ÈAS
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 29 Platenie poplatku
1) Miestny poplatok za komunálne odpady, okrem
elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území správcu dane platí poplatník,
ktorý je urèený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych
daniach a poplatku.
2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre
správcu dane vyberá a za vybraný poplatok ruèí:
A) vlastník nehnute¾nosti; ak je nehnute¾nos v
spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak
ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ruèí zástupca, alebo správca urèený
spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca,
alebo správca súhlasí,
B) zástupca alebo správca, urèený spoluvlastníkmi je
povinný túto skutoènos oznámi správcovi dane na
tlaèive, ktoré tvorí prílohu è. 7 tohto nariadenia.
Tlaèivo je pre poplatníka k dispozícii u správcu dane.
Poplatník je povinný tlaèivo si sám vypísa pod¾a
predtlaèe. Vyplnené tlaèivo sa doruèuje priamo
správcovi dane alebo poštou.
C) správca, ak je vlastníkom nehnute¾nosti štát, vyšší
územný celok alebo obec.
3) Prevzatie plnenia povinností za viacero
poplatníkov, ijúcich v spoloènej domácnosti jedným
z nich, je táto osoba povinná túto skutoènos oznámi
správcovi dane na tlaèive, ktoré tvorí prílohu è. 8
tohto nariadenia.
§ 30 Sadzba poplatku
1) Správca dane urèuje sadzbu poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
obdobie jedného kalendárneho roka:
A) pri zavedenom mnostvovom zbere 0,023 EUR za
1 liter komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov,
B) pri nezavedenom mnostvovom zbere paušálny
0,033 EUR za osobu a kalendárny deò.
2) U právnických osôb a podnikate¾ov sa ukazovate¾
dennej produkcie pod¾a § 79 ods. 4 zákona o
miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom
s hodnotou 1.
§ 31 Vznik a zánik povinnosti platenia

poplatku
1) Povinnos platenia poplatku vzniká pre:
A) fyzickú osobu
- dòom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvate¾ov
na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
- dòom vzniku oprávnenia uíva bytovú budovu,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej èas,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,
vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný úèel
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce,
B) právnickú osobu
- dòom vzniku oprávnenia uíva nehnute¾nos,
nachádzajúcu sa na území obce na iný úèel ako na
podnikanie,
C) podnikate¾a
- dòom vzniku oprávnenia uíva nehnute¾nos,
nachádzajúcu sa na území obce na úèel podnikania.
2) Povinnos platenia poplatku zaniká:
A) pre fyzickú osobu dòom odhlásenia z trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii
obyvate¾ov obce,
B) pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikate¾a
dòom zániku oprávnenia uíva nehnute¾nosti
uvedené v ods. 1.
3) Poplatník je povinný písomne ohlási správcovi
dane vznik povinnosti platenia poplatku do 30 dní
odo dòa vzniku povinnosti platenia poplatku na
predpísanom tlaèive pre právnické osoby a fyzická
osoba podnikate¾ uvedeného v prílohe è. 9 tohto
nariadenia a pre fyzické osoby na predpísanom
tlaèive uvedeného v prílohe è. 10 tohto nariadenia.
Tlaèivo je pre poplatníka k dispozícii u správcu dane.
Poplatník je povinný tlaèivo si sám vypísa pod¾a
predtlaèe. Vyplnené tlaèivo sa doruèuje priamo
správcovi dane alebo poštou.
§ 32 Spôsoby zaplatenia poplatku a vrátenia
poplatku
1) Poplatník môe pri mnostvovom zbere zaplati
správcovi dane poplatok:
A) spôsobom
- v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
- bezhotovostným prevodom na úèet správcu dane
Obce Švošov èíslo úètu 8338739001/5600 vedený v
Dexii banka Slovensko, a.s. Ruomberok,
B) formou: šeku, príkazu na úhradu z úètu
poplatníka na úèet správcu dane,
C) na mieste: u správcu dane, v príslušnej banke, na
pošte.
2) Ak poplatník zapojený do systému mnostvového
zberu uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol
povinný uhradi, správca dane vráti poplatníkovi
vzniknutý rozdiel:
A) spôsobom: v hotovosti z pokladne správcu dane,
bezhotovostným prevodom z úètu správcu dane na
úèet poplatníka,
B) formou: výdavkového dokladu, poštového šeku,
príkazu na úhradu z úètu správcu dane na úèet
poplatníka.
§ 33 Splatnos poplatku
1) Paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vyrubí správca dane kadoroène.
Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dòa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2) Pri vyuívaní mnostvového zberu:
A) právnické osoby a podnikatelia platia správcovi
dane poplatok mesaène (štvrroène). Poplatok je
splatný v lehote stanovenej vo faktúre,
B) fyzické osoby platia správcovi dane poplatok
štvrroène do 10 dní po uplynutí štvrroka.
§ 34 Podklady na zníenie alebo odpustenie
poplatku
Správca dane poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady zníi alebo odpustí
poplatníkovi pod¾a § 82 zákona o miestnych daniach
a poplatku na základe predloených podkladov:
A) k § 82 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach
a poplatku potvrdenie zamestnávate¾a alebo
doklad, ktorý oprávòuje poplatníka na prechodný
alebo trvalý pobyt v zahranièí alebo èestné
vyhlásenie,
B) k § 82 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych daniach
a poplatku potvrdenie vojenského útvaru alebo
vojenskej správy.
C) U obèanov a rodín, ktorí sa nachádzajú v hmotnej
núdzi doloi potvrdenie z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Ruomberok
§ 35
Správca dane môe na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch, keï
poplatník neuíva nehnute¾nos, ktorú je oprávnený
uíva, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní
poplatok zníi pod¾a najnišej sadzby alebo odpusti
po predloení hodnoverného podkladu.
§ 36 Prípady zníenia alebo odpustenia
poplatku
1) Ak poplatník poiada a preukáe príslušnými
dokladmi, správca dane zníi alebo odpustí poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
prípade, e ide o poplatníka študenta vysokej školy
alebo strednej školy ubytovaného na internáte,
ubytovni alebo v inej nehnute¾nosti potvrdenie o
ubytovaní.
2) Správca dane zniuje poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady u viacdetnej
rodiny, t. j. 4 a viac detí za štvrté a kadé ïalšie diea
vo veku do 16 rokov o 70%.
3) Správca dane zniuje poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady u obèana a rodiny
v hmotnej núdzi o 50%
§ 37
Poplatník uplatòuje nárok na zníenie alebo
odpustenie poplatku pod¾a § 34, § 35 a § 36 tohto
nariadenia písomne u správcu dane po uplynutí
kalendárneho roka v lehote od 1. januára do 31.
januára nasledujúceho kalendárneho roka. Nárok na
zníenie alebo odpustenie poplatku zaniká, ak
poplatník v uvedenej lehote neuplatní nárok.
§ 38 Prechodné a závereèné ustanovenia
1) Obecné zastupite¾stvo obce Švošov zrušuje
všeobecne záväzné nariadenie obce Švošov è. 1/2007
z 29.11.2007 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie è. 1/2008
schválilo obecné zastupite¾stvo obce Švošov na
svojom zasadnutí dòa 04.12.2008 uznesením è.
143/2008.
§ 39
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
úèinnos dòom 1.1.2009.
Vo Švošove 04.12. 2008
Ing. Andrej Kostilnik, starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dòa 05.12.2008
Zvesené z úradnej tabule dòa 30.12.2008

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov
dátum

svätá omša

úmysel sv. omše

Iný program

8.00

za veriacich

Dnes je zbierka na charitu.

2.3.2009

18.00

+ Mária Sidorová

sviatosť zmierenia 16.00 - 17.45

3.3.2009

7.00

+ Martin

8.00 - pre deti
18.00

za požehnanie Oľgy
za ruž. bratstvo

sviatosť zmierenia pre mládež a deti 7.00 - 7.45
16.30 adorácia, sviatosť zmierenia do 17.45

18.00 - pre mládež

+ Milan a Mária

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 5. skupina

18.00

+ Helena a Ondrej

8.00

za veriacich
+ Anna a Ondrej

1.3.2009

dnes slávime
1. Pôstna nedeľa

4.3.2009
5.3.2009

Od 8.00 návšteva chorých

6.3.2009

Krížová cesta o 17.30

7.3.2009
8.3.2009

2. Pôstna nedeľa

9.3.2009

18.00

10.3.2009

7.00

+ Anna a Milan

11.3.2009

8.00 - pre deti

+ Anna a Štefánia

18.00
18.00 - pre mládež
18.00

+ Ján a Mária
+ Rudolf a Alojz
ž. Anastázia a Iveta

16.30 -17.45 adorácia, sviat. zmierenia
17.00 sviat. zmier., 18.45 - upratovanie 6. skupina

8.00

za veriacich

Dnes je mesačná zbierka.

18.00
7.00

za pož. rodiny
za zdravie a B. pož.

8.00 - pre deti

ž. Helena a Štefan

12.3.2009
13.3.2009
14.3.2009

Krížová cesta o 17.30

15.3.2009

3. Pôstna nedeľa

16.3.2009
17.3.2009
18.3.2009
19.3.2009

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

18.00

20.3.2009

Krížová cesta o 17.30

+ Štefánia

16.30 -17.45 adorácia, sviat. zmierenia

18.00 - pre mládež

za požehnanie

17.00 sviat. zmier., 18.45 - upratovanie 7. skupina

18.00

+ Margita

8.00

za veriacich

23.3.2009

18.00

+ Justína a František

24.3.2009

7.00

za zdravie

8.00 - pre deti

+ Jarmila a František

21.3.2009
22.3.2009

25.3.2009

4. Pôstna nedeľa

ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

26.3.2009

18.00

za zdravie

16.30 -17.45 adorácia, sviat. zmierenia

18.00 - pre mládež

+ Anna a Ondrej

17.00 sviat. zmier., 18.45 - upratovanie 8. skupina

18.00

+ Marián

8.00

za veriacich

30.3.2009

18.00

+ Jozef a Ján

31.3.2009

7.00

+ Justína

27.3.2009

Krížová cesta o 17.30

28.3.2009
29.3.2009

5. Pôstna nedeľa

1.4.2009

Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou

2.4.2009

Od 8.00 návšteva chorých

3.4.2009

Krížová cesta o 17.30

4.4.2009
5.4.2009

18.00 !!!

+ Anna

10.30-12.00 a 14.00-16.00 a 16.00-18.00

18.00

+ Jozef a Mária

16.30 -17.45 adorácia

18.00 - pre mládež

+ Mária

16.30 -17.15 adorácia

+ Vincent a Božena

9.00 - umývanie okien 9., 10. a 1. skupina.
10.00 - upratovanie kostola 2. skupina

18.00
KVETNÁ NEDEĽA

10.30 !!!

za veriacich

18.00

za pož. a obrátenie

7.4.2009

7.00

za B. pož. pre rodinu

8.4.2009

8.00 - pre deti

+ Martin

18.00

+ Karol Olos

6.4.2009

9.4.2009

Zelený štvrtok

10.4.2009

Veľký piatok

11.4.2009

Biela sobota / Veľkonočná vigília

12.4.2009
13.4.2009

Dnes je zbierka na vitráže.

15.00 - obrady

-

18.45

-

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.30 !!!

za veriacich

Veľkonočný pondelok

8.00

-

18.45 upratovanie kostola 3. skupina
adorácia v Gecemany do 20.00
8.00 ranné chvály, 11.45 krížová cesta, adorácia v
Božom hrobe do 20.00
8.00 ranné chvály, 17.00 ukončenie adorácie v Božom
hrobe

HRDOŠ, vydáva občianske združenie Hrdoš, Kostolná 86, 034 91 Švošov. Redakčná rada: Peter Olekšák, RNDr. Soňa
Hlinková, PhD., MUDr. Michal Kulich, Mgr. Ľubomír Cvengroš, Ing. Ľubomír Sidor, PaedDr. Daniela Faltinová, Jana Široňová, Ing.
Ľudovít Švihorík, Jana Babalová, Miroslava Stašová. Grafická úprava: Peter Olekšák, Beáta Sidorová. Texty neprešli jazykovou
korektúrou. Plánované termíny uzívierok v roku 2009: 2/09 - 30. marec, 3/09 - 22. máj, 4/09 - 19. jún, 5/09 - 4. september, 6/09 20. november.

