Spravodajca ZÁKOPÈIA 11.
Správy, oznamy, komentáre - všetko o živote a dianí v Zákopèí
JÚN 2012
Slovo na úvod

Do vášho diára

Už piaty rok vydávame pre vás obèasník Spravodajca
Zákopèia. Veríme, že ste spokojní a radi si preèítate informácie a
udalosti, ktoré vám prostredníctvom Spravodajcu prinášame.

Úhrady za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom
Zákopèie, ktoré nie sú spoplatòované v zmysle iných zákonov
vyhotovenie kópii A4
0,1 eura
vyhotovenie kópii A3
0,2 eura
poh¾adnice obce
0,1 eura
kniha Zabudnutý klenot ... 8,3 eura
ma¾ovaná mapa
1 euro
vyhlásenie v MR
6,7 eura
overenie podpisu
0,5 eura
overenie listiny, strana
1,5 eura
RT - kolok 3 eura +
1,5 eura
potvrdenie o pobyte
3 eura
potvrdenie obce - iné
2 eura
rybársky lístok - roèný
6,5 eura
trojroèný
16,5 eura
TKO chatári
15 eur / nehnute¾nos•
obývaní (trvalý pobyt)
14 eur / osoba
VOK
11 eur / osoba (Holých, Ondrejkov, Ivorov,
(ve¾koobjemový kontajner) Sihelníci, Po¾ana, Kordišov, Stanèov,
Èervienkov, Rulcov, Frolov, Lankov,
Cenigov, Repèíkov, Grieèov, Harvanov)
9 eur / osoba - ostatní
poplatok za hrob. miesto: jednohrob 13,27 eur dvojhrob 23,23 eur

Oznamy
Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina oznamuje
Nepodpisujte zmluvy s podomovými predajcami medzi dverami.
Vážení obèania,navštívil vás už podomový predajca?
Boli ste prekvapení, èo všetko vám ponúkol?
Ponuky vysávaèov, kníh a "výhodných" paušálov vystriedala ponuka
zmlúv na dodávku energií. Cie¾ovou skupinou sú najèastejšie starší
obèania. Skúsenosti zákazníkov potvrdzujú, že niektorí podomoví
predajcovia vedia by• pri obchádzaní domácností v skutku vynaliezaví.
Èasto zvolia agresívne predajné techniky, takže sú schopní obalamuti•
aj skúsených obèanov. S¾uby o nižších cenách vyzerajú èasto ve¾mi
lákavo, ale realita môže by• úplne iná. Niektorí predajcovia neraz
používajú triky a zavádzajú klientov - sú totižto platení za poèet
podpísaných zmlúv.
Viete èo podpisujete?
Bežný postup niektorých podomových
predajcov elektriny zaèína oznamom
v obecnom rozhlase, že prišli energetici,
a že obyvatelia si majú pripravi• faktúry,
lebo sa budú znižova• mesaèné zálohy
a treba podpísa• nové zmluvy. Z chovania
predajcu je èasto ve¾mi •ažké zisti•, pre
ktorého dodávate¾a elektriny pracuje. Nezabúdajte, že ako odberate¾
máte právo si overi•, ktorú konkrétnu spoloènos• predajca zastupuje.
Niektorí podomoví predajcovia sa zvyknú vydáva• za vášho
súèasného dodávate¾a elektriny a ponúkajú vám jednoduchú a rýchlu
zmenu ceny. Staèí jeden podpis na formulár a mesaène vraj ušetríte
nieko¾ko percent z vašej faktúry. Èo vám však predajcovia "zabudnú"
poveda•? Niekedy práve to, èo je v zmluve najdôležitejšie: doba
viazanosti zmluvy, skutoèná totožnos• predajcu a firmy, ktorú zastupuje,
skryté poplatky, o ktorých sa dozviete až pri prvej fakturácii, alebo to, že
ponúkaná z¾ava sa týka približne len polovice celkovej ceny na faktúre ceny dodávky.
Aké sú riziká?
- dohodnutá cena v koneènom dôsledku nemusí by• nižšia
- zmluvne sa zaviažete na dlhé obdobie (pri predèasnej výpovedi
zmluvy od vás môže nový dodávate¾ žiada• vysoké pokuty)
- skryté zmluvné poplatky (spoplatnenie služieb, ktoré sú u súèasného
d odávate¾a zadarmo; aktivácia služby, ktorú ste si nevyžiadali, ...)
- nedostatoèná zákaznícka starostlivos• (neexistencia zákazníckych
c entier, nedostupná zákaznícka linka, chybná fakturácia, ...)
Ako sa bráni•?
- N iè nepodpisujte hneï - vždy si podpis zmluvy dobre rozmyslite a
nenechajte sa do nièoho núti•
- Poraïte sa so známymi alebo na zákazníckej linke vášho súèasného
dodávate¾a
- Zvážte výhody súèasného dodávate¾a - Naozaj sa oplatí pre 1 €
mesaène prís• o spo¾ahlivého dodávate¾a a nadštandardné zákaznícke
služby?
Uvedomte si svoje spotrebite¾ské práva!
- právo na informácie
- právo výberu
Využitím týchto základných práv sa môžete vyhnú• unáhlenému a
èasto zlému rozhodnutiu.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom v
Žiline vyzývajú
vlastníkov nehnute¾nosti k bezodkladnému pripojeniu
nehnute¾nosti na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu. Verejná
kanalizácia bola vybudovaná v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a
odkanalizovanie Horných Kysúc" za úèelom ekologického odvádzania
splaškovej odpadovej vody z jednotlivých nehnute¾ností. Nepripojením
nehnute¾nosti na verejnú kanalizáciu sa vlastník nehnute¾nosti dopúš•a
priestupku, za ktorý mu môže by• uložená pokuta do výšky 331 €.
Bližšie informácie Vám poskytne Zákaznícke centrum Èadca.

Povo¾ovanie drobných stavieb
S úèinnos•ou od 1. januára 2003 je stavebným úradom v
katastrálnom území Zákopèie, Obec Zákopèie a pôsobnos• stavebného
úradu je preneseným výkonom štátnej správy.
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu
uskutoèòova• iba pod¾a stavebného povolenia, alebo na základe
ohlásenia stavebného úradu.
Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez
zrete¾a na ich stavebnotechnické vyhotovenie, úèel a èas trvania;
stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri
výstavbe, nadstavbe a stavebných úpravách.
Na niektoré stavby sa nepožaduje stavebné povolenie, postaèí
ohlásenie stavebnému úradu. Ide o drobné stavby.
Do kategórie drobných stavieb okrem iných patria:
- oplotenie pozemku,
- prízemné stavby so zastavanou plochou do 25 m2 a výškou do
5 m (napr. altány, garáže, drevárne, letné kuchyne, prístrešky,
hospodárske budovy, ...)
- prípojky stavieb na verejné rozvodné siete (voda, kanál, elektrina,
plyn,...)
- podzemné stavby so zastavanou plochou do 25 m2 a håbkou 3 m
( napr. žumpy, pivnice, ...)
Ako má postupova• stavebník, ktorý požaduje ohlásenie drobnej
stavby?
Na obecnom úrade si vyzdvihne tlaèivo "ohlásenie drobnej stavby".
K vypísanému tlaèivu stavebník priloží
- originál listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópiu z katastrálnej
ma py, vydané Správou katastra Èadca
- jednoduchý situaèný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje
vyznaèenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od
hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a jednoduchý
technický opis stavby
- ak ide o stavby uskutoèòované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpeèova• vedenie uskutoèòovania stavby
- v niektorých prípadoch rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo
sú hlasy dotknutých orgánov štátnej správy
- správny poplatok 16,50 eur
Stavebník môže uskutoèni• drobné stavby len na základe písomného
oznámenia staveb. úradu, že proti ich uskutoèneniu nemá námietky.
Obèania porušujú stavebný zákon zvláš• pri drobných stavbách, keï
bez súhlasu staveb. úradu tieto stavby realizujú. Obec sa o existencii
týchto stavieb ve¾akrát dozvie až po prípadnej s•ažnosti majite¾a
susedného pozemku, ktorý má k takejto stavbe zásadné pripomienky.
Uskutoèòovanie drobných stavieb bez písomného oznámenia je v
zmysle stavebného zákona považované za priestupok s možnou
pokutou až do výšky 330 eur.

Termínovník zvozu odpadu

Pozvánky

Popolnice s domovým odpadom sa odvážajú každý druhý
týždeò, vo štvrtok a piatok.
Zber separovaného odpadu vytriedeného vo vreciach ( PET f¾aše, sklo)
raz za mesiac.
Termíny separovaného zberu na druhý polrok 2012:
25. júl, 22.august, 19.september, 24. október,
28. november, 19. december
Termíny vývozu popolníc na druhý polrok 2012:
12.-13. júl, 26.- 27.júl., 9.-10.august, 23.- 24.august,
6.-7. september, 20.- 21. september, 3.- 4. október,
18.-19. október, 31. október, 2. november,
15.-16. november, 29.- 30. november,
13.-14. december, 27.- 28. december
Vytriedené druhy odpadu vo vreciach vyložte pred dom (na
dostupné miesto) veèer pred dòom vývozu alebo najneskôr ráno do
7: 30 hod. v deò vývozu separovaného odpadu !
V prípade zmien Vás budeme informova• obecným rozhlasom.

TJ Slávia Zákopèie a obecný úrad vás všetkých srdeène
pozývajú na III. roèník futbalového turnaja O pohár Fedora Flašíka,
ktorý sa uskutoèní 23. 6. 2012 o 9.30 hod. na futbalovom ihrisku pri
základnej škole u F¾ašíka. Turnaja sa zúèastnia futbalové mužstvá TJ
Slávia Zákopèie, FK Slávia Staškov, FK Èadca B Horelica, TJ Slovan
Podvysoká B.
Príïte povzbudi• naše mužstvo TJ Slávia Zákopèie.

Ako správne a èo separova•
PLASTY - separovaný zber do vriec
Do zberu patria: PET f¾aše od nápojov, plastové f¾aše od potrav. olejov,
aviváže, šampónov, sáèky, fólie a plast. obaly (umyté nádoby)
Do zberu nepatria: plast. obaly od nebezp. látok, motor. olejov, obaly od
jogurtov, keèupov, plast. rúrky, výrobky PVC od náter. látok a chemikálií
Obaly nesmú by• zneèistené!
SKLO - separovaný zber do vriec
Do zberu patria: nevratné sklenené obaly od nápojov všetkých farieb,
sklenené nádoby, tabu¾ové sklo, sklené èrepy (umyté nádoby)
Do zberu nepatria: zrkadlá, sklenené f¾aše od chemikálií, keramika,
porcelán, autosklo, televízne obrazovky.
Sklené obaly a nádoby musia by• èisté, bez kovových uzáverov a
kovových èastí!
ELEKTROODPAD - nepravidelný zber 2 krát roène
Do zberu patria: staré elektrospotrebièe, televízory, práèky, chladnièky
Do zberu nepatria: batérie, akumulátory, žiarivky
BIOLOGICKÝ ODPAD/kuchynský, záhradný/- kompostova• na
vlastných pozemkoch
Do zberu patria: ovocie, zelenine, šupky, èajové sáèky, tráva, lístie
Do zberu nepatria: mäso, uhynuté zvieratá, stavebný odpad, popol z uhlia
OSTATNÝ DOMOVÝ ODPAD - zber do popolnice
Do zberu patria: textil, zmièené plasty, výrobky PVC, obaly z konzerv,
èrepy zo zrkadiel, keramiky, porcelánu, kartóny od nápojov, popol
Do zberu nepatria: separované zložky - plasty, sklo, papier, elektroodpad,
stavebný odpad a biologický odpad, nebezpeèný odpad - lieky, acetón,
farby, riedidlá, chemikálie
STAVEBNÝ ODPAD - samostatne objedna• kontajner pri prestavbe
domu - povinnos• obèana!
NEBEZPEÈNÝ ODPAD - batérie, žiarivky, akumulátory - nepravidelný
zber - povinnos• obèana uloži• ho do urèeného skladu pri OVPS
NEZODPOVEDNOS• PRI SEPARÁCII DOMOVÉHO ODPADU
Na odpad prestávame myslie• po tom, èo ho vytriedime a odhodíme. Tým
sa však druhý život PET fliaš, papiera, èi skla len zaèína. Všetky odpady,
ktoré sú v jednotlivých kontajneroch, je potrebné najprv dotriedi•. Na
triediacej linke sa odpad triedi na jednotlivé druhy pod¾a ich ïalšieho
využitia a zároveò sa odstraòujú nežiadúce prímesi, neèistoty a odpad,
ktorý tam nepatrí. Dôležité pri tom je, aby sa jednotlivé druhy
separovaného odpadu nepomiešali, lebo tým sa znehodnotí celý jeho
obsah. Recyklácia teda zaèína triedením odpadu doma, v práci, v škole.
Ekonomický prínos triedeného zberu a recyklácie je v úspore primárnych
surovín, energie, finanèných nákladov na ne, úspora miest na skládkach
odpadov, zníženie za•aženia životného prostredia a zdravia ¾udí pri •ažbe
primárnych surovín a pri zneškodòovaní odpadov. Žia¾ ešte stále sa nájdu
nezodpovední obèania, ktorí prispievajú k tomu, aby sa náklady na zber
odpadu zvyšovali. V separovanom odpade sa nachádza aj ostatný
komunálny odpad, napr. na sklených nádobách nechávajú obèania
kovové uzávery, v plastoch sa nachádza papier, zneèistené nádoby a
odpad, ktorý do separovaného odpadu nepatrí. Obec Zákopèie
každoroène dotuje likvidáciu odpadov. Ak sa obèania nezaènú správa•
zodpovednejšie k separácii odpadu, sami prispievajú k tomu, že náklady
na komunálny a separovaný odpad bude musie• obec zvyšova•.

Vo¾né byty u Tarabov
Obec Zákopèie ponúka na prenájom byty v bytovom dome 825 u Tarabov.
Vo¾né byty: prízemie - byt è. 3 s rozlohou 34,70 m2
- byt è. 4 bezbariérový s rozlohou 49,17 m2
1 . poschodie - byt è. 8 s rozlohou 21,49 m2
Bližšie informácie získate na obecnom úrade v Zákopèí.

Dobrovo¾ný hasièský zbor Zákopèie - Ústredie s podporou
obce Zákopèie, Kysuckým kultúrnym strediskom v Èadci a Žilinským
samosprávnym krajom vás srdeène pozývajú na V. roèník
Kopanièiarskych hodov, ktorý sa uskutoèní 24.6.2012. Zaèína sa
ráno 7.15 hod. slávnostnou sv. omšou v kostole sv. Jána Krstite¾a v
Zákopèí. Po sv. omši nasleduje bohatý kultúrny program, ktorý si
môžete pozrie• v areáli Pod hríbom v èasti Ústredie. Predstavia sa vám
majstri ¾udových remesiel, folklórne súbory a hudobné skupiny rôznych
hudobných žánrov. Nebudú chýba• kolotoèe, predajné stánky a stánky
s obèerstvením. V predveèer hodov 23.6.2012 o 20.00 hod. sa bude
kona• hodová zábava so skupinou Urwy drüt zo Zákopèia v areáli Pod
hríbom - Ústredie.
Príïte s nami oslávi• Kopanièiarske hody. Tešíme sa na Vás!

Výstava fotografií rastlín.
V obecnej knižnici v Zákopèí sa nachádza výstava rastlín, ktoré rastú v
našej obci. Žiaci základnej školy pod vedením a za pomoci
koordinátoriek Anny Cabukovej a Mgr. Evy Èervencovej monitorovali
výskyt jednotlivých rastlinných druhov na území obce Zákopèie,
fotografovali nájdené exempláre. Táto výstava vznikla vïaka projektu:
Rozvojový program Enviroprojekt 2011 pod názvom: Botanika hrou,
alebo èo nenájdeš v uèebnici. V priebehu projektu bolo prejdené
územie obce o rozlohe 2963 hektárov v nadmorskej výške od 470 do
875 m.n.m.. Fotograficky bolo zdokumentovaných vyše 300 rastlinných
druhov vo vo¾nej prírode a záhradách v obci Zákopèie. Zo získaného
materiálu bolo bližšie identifikovaných 264 rastlín v rôznom
vegetaènom stupni. Z tohto množstva bolo 138 bylín a 45 stromov a
kríkov ïalej spracovaných a zaèlenených do skupín - lieèivé rastliny
/105 druhov/, jedovaté rastliny /22 druhov/, zákonom chránené rastliny
/8 druhov chránených, 2 ohrozené/, invázne rastliny /4 druhy/. Nafotené
rastliny urèovali pomocou odbornej literatúry a internetu. Postupne
vytvárali databázu lieèivých, jedovatých, inváznych ... rastlín. Získané a
spracované poznatky o flóre v obci Zákopèie (katalógy, CD,
prezentácie, didaktické hry a sú•aže) využijú uèitelia na hodinách
prírodovedy, biológie, i v rámci regionálnej a environmentálnej výchovy,
poslúžia i pri príprave na rôzne prírodovedné sú•aže /Lesy de•om, Na
túru s Naturou .../ a vo¾no-èasové aktivity.

Spoloèenská rubrika
Uvádzame štatistiku od 1.1.2012 do uzávierky Spravodajcu Zákopèia
èíslo 11. Pris•ahovali sa 6 a ods•ahovali 12 obyvatelia.

Manželstvo uzavreli:
Tomáš Kováèik a ¼udmila Padychová
Mgr. Art. Andrej Gál a Mgr. Zuzana Bukovanová
Na spoloènej ceste životom prajeme ve¾a š•astia, lásky a porozumenia.

Narodenie detí:
Tomáš Macášek
Štefan Michalik
Daniel Pikuliak
Najmenších spoluobèanov v našej obci srdeène vítame!

Navždy nás opustili:
¼ubomír Slovák, Ladislav Sajda, Jozef Hrubý,
František Buèek, Ján Magát, Jozef Bièanik,
Ján Špita, Anna Tomaníková, Ondrej Širan
Odpoèívajte v pokoji..

V tejto rubrike chceme reagova• na Vaše otázky, pripomienky
a návrhy. Svoje podnety môžete zasiela• na adresu: Obecný úrad Zákopèie, alebo elektronickou poštou na e-mail: obec@zakopcie.sk
Podnet oznaète heslom "Spravodajca".
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