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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Voľby do NR SR 2012
V sobotu 10. marca 2012 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. Ako sme volili v našej obci:

Politická
strana

Počet
kandidátov

Počet
voličov

Počet
voličov
v%

1. Zelení

15

0

0

2.Kresťanskodemokratické
hnutie

150

93

7,23

3. Strana demokratickej ľavice

150

1

0,07

4. Slovenská národná strana

150

85

6,61

5. Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti

150

65

5,05

6. Sloboda a solidarita

150

46

3,57

7. Právo a spravodlivosť

123

2

0,15

8. Náš kraj

100

1

0,07

9. Strana zelených

70

5

0,38

10. Ľudová strana Naše
Slovensko

150

14

1,08

11. SMER – Sociálna demokracia

53

839

65,29

12. Zmena zdola, Demokratická
únia Slovenska

150

13

1,01

13. Národ a spravodlivosť

150

5

0,38

14. Komunistická strana
Slovenska

150

7

0,54

15. Strana rómskej únie
Slovenska

32

0

0

16. MOST – HÍD

150

23

1,78

17. 99 % - Občiansky hlas

111

14

1,08

18. Ľudová strana
– hnutie za demokratické
Slovensko

150

7

0,54

19. Strana + 1 hlas

20

0

0

20. Robíme to pre deti –SF

133

3

0,23

21. Obyčajní ľudia

34

3

0,23

22. Slovenská demokratická a
kresťanská únia - DS

150

49

3,81

23. Strana občanov Slovenska

148

2

0,15

24. Strana maďarskej koalície

150

3

0,23

25. Strana slobodné slovo
- Nory Mojsejovej

150

4

0,31

26. Strana živnostníkov
Slovenska

28

1

0,07

POZVÁNKY a OZNAMY
Uzávierka májového čísla bude
15. apríla 2011.
Redakčná rada oznamuje
všetkým svojim prispievateľom,
že príspevky prijímame
napísané rukou, na počítači
alebo zaznamenané na
hociktorom záznamovom
médiu ako je disketa, CD alebo
USB-pamäťový kľúč a taktiež
e-mailom na adrese:
kniznica@mojmirovce.sk
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
Mojmírovčan - mesačník
Vydáva: Obecný úrad,
Námestie sv. Ladislava 931/7
951 15 Mojmírovce.
IČO: 00308269.
Telefón: 037/7798268,
e-mail: starosta@mojmirovce.sk
Zostavila redakčná rada:
Predseda Mgr. Daniela Kozáková
členovia:
Ing. Mária Debrecéniová CSc.
MUDr. Eva Ďurčanská
Alena Filová
Ing. Ladislav Köblös
Prof. Ing. Ivan Mojmír
Zoborský, CSc.
Registračné číslo časopisu
Mojmírovčan:
EV 3260/09.
Zodpovedný:
Imrich Kováč - starosta.
Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať
príspevky.

Degustácia vín
Obecný úrad Mojmírovce v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Mojmírovce pripravuje XVI. ročník degustácie vín.
Odborná degustácia sa v roku 2012 uskutoční 13. apríla v administratívnej budove vinice Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce
a verejná degustácia sa uskutoční 21. apríla v Kultúrnom dome
v Mojmírovciach.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke obce:
www.mojmirovce.sk
*Obecný úrad Mojmírovce pozýva občanov na Čaj o piatej, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 15. apríla 2012 o 17,00 hod. v kultúrnom dome.
Na počúvanie i do tanca hrá malá dychová hudba Kesanka z Bánova.
Vstupné 4,-€.
*Pozývame občanov na vystúpenie detí - Školská akadémia, ktoré sa
uskutoční 29. apríla 2012 o 14,00 hod. v kultúrnom dome.
*Obecný úrad Mojmírovce pozýva občanov na stavanie mája a posedenie pri vatre s Mojmírovskou kapelou 30. apríla 2012 od 19,00 do
areálu kaštieľa pred Žrebčínom.

Voľby 2012

Graﬁcký dizajn,
dtp graﬁka a tlač:
Pavol Deglovič
Vydavateľstvo PATRIOT Nitra,
tel.: 037/6423774,
0905 259 609,
e-mail: studio@panter-pmd.sk,
www.panter-pmd.sk

3

DUCHOVNÉ SLOVO

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

DAŇ za stavebné pozemky
Vzhľadom na opakujúce sa prípady nesprávnej interpretácie, resp. neznalosti príslušných ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov by sme radi poukázali na určité špecifiká v zdaňovaní stavebných
pozemkov daňou z nehnuteľností.
V zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 582/
2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov sa na účely
tohto zákona za stavebný pozemok považuje
pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom
povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo
stavieb. Celkovú výmeru stavebného pozemku
tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené
v právoplatnom stavebnom povolení.
V praxi to znamená, že v zmysle citovaného
zákona je pre správcu dane smerodatná parcela,
resp. parcely uvedené v právoplatnom stavebnom
povolení a ich celková výmera bez ohľadu na rozmery samotnej (budúcej) stavby. Zjednodušene
povedané, pozemky uvedené v právoplatnom stavebnom povolení sa na účely zákona o miestnych
daniach stávajú stavebnými pozemkami. Takto
formulované znenie zákona môže v určitých
prípadoch spôsobovať v praxi daňovníkom isté
problémy, resp. môže ich za určitých podmienok
značným spôsobom znevýhodňovať. Môžeme si
to názorne ilustrovať na príklade stavby rekreačnej chaty, alebo malého záhradného domčeka
o výmere 30 m² na parcele o výmere 1 000 m².
Podkladom pre určenie základu dane bude výmera parcely uvedená v stavebnom povolení, t.
j. 1 000 m². Základ dane z pozemkov sa vypočíta vynásobením výmery pozemkov a hodnoty
pozemku. Hodnota stavebných pozemkov je pre
jednotlivé obce určená priamo zo zákona a pre
obec Mojmírovce je to 18,58 €/m². V našom konkrétnom prípade by bol základ dane 18 580 (18,58
x 1 000) a pri sadzbe dane za stavebné pozemky
vo výške 0,30 % by bola naša ročná daňová povinnosť 55,74 €.
Na mieste vyvstáva otázka, či je možné podobným prípadom predchádzať, resp. ako minimalizovať legálnym spôsobom svoju daňovú povinnosť. Odpoveď je áno, je to možné. Všetko, čo
je potrebné urobiť, je po nadobudnutí právoplat-
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nosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby
(vydaného stavebným úradom) a po nadobudnutí
predbežného rozhodnutia o vyňatí z pôdneho fondu (vydaného Obvodným pozemkovým úradom)
požiadať na katastri v závislosti od umiestnenia
budúcej stavby o rozčlenenie pôvodnej parcely
geometrickým plánom na nové samostatné parcely, čiže rozdeliť pôvodnú parcelu. Ak z pôvodnej
parcely, nazvime ju parcela A, o výmere 1 000
m² vytvoríte dve nové parcely, napr. parcelu A1
o výmere 50 m² a parcelu A2 o výmere 950 m² a
budúca stavba bude umiestnená len na parcele A1,
v rámci konania o vydanie stavebného povolenia
uvediete ako stavebný pozemok parcelu A1. V takomto prípade bude ročná daňová povinnosť za
stavebný pozemok (parcela A1) o výmere 50 m²
predstavovať sumu 2,78 € (50 x 18,58 x 0,30%).
Zostávajúca plocha (parcela A2) o výmere 950 m²
sa zdaní v zmysle jej doterajšieho zaradenia podľa
katastra. Ak ide napr. o vinicu, ročná daňová povinnosť predstavuje čiastku 2,84 € (950 x 0,7867
x 0,40 %) .
Samozrejme treba mať na pamäti, že úkony
spojene s rozčlenením parciel geometrickým
plánom sú spoplatnené, avšak je potrebné zvážiť,
hlavne v prípadoch, kde je predpoklad, že stavba
sa bude realizovať v časovom horizonte presahujúcom jeden kalendárny rok, či je ekonomicky
výhodnejšie zaplatiť jednorázovo poplatky za vypracovanie nového geometrického plánu pred začatím samotnej výstavby, alebo platiť každoročne
vyššiu daň z nehnuteľností za stavebný pozemok.
Stavebným pozemkom v zmysle zákona nie je
pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu,
nadstavbu a stavebnú úpravu.
Vzhľadom na časté prípady neplnenia zákonných povinností zo strany daňovníkov si na záver
dovolím pripomenúť, že daňovníci sú v zmysle
zákona o miestnych daniach povinní oznámiť
správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce
pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a taktiež každú zmenu týchto
skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. To sa samozrejme
vzťahuje aj na prípady týkajúce sa stavebnej činnosti daňovníkov a s ňou súvisiacim zdaňovaním
stavebných pozemkov.

Ing. Ladislav Köblös

Bezpečné
námestie
Občania Mojmíroviec
sa môžu na Námestí sv. Ladislava cítiť bezpečnejšie.
Inštalovaním kamerového
systému sa obec zamerala
na situačnú prevenciu,
ktorou chce eliminovať
kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť v záujme
zvýšenia bezpečnosti obyvateľov a ochrany verejného majetku našej obce.
Realizácia tohto projektu je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Mojmírovce
na roky 2007 – 2013, špecifický cieľ č. 2. Zlepšenie
kvality životnej úrovne
občanov a nadväzuje na
kompletnú rekonštrukciu
námestia. Celkové náklady projektu predstavovali
čiastku 10 389,60 EUR.
Výdavky vo výške 8 200,EUR boli finančne podporené Obvodným úradom
v Nitre, dotáciou zo ŠR
na financovanie projektu
v oblasti prevencie kriminality. Zostávajúca čiastka
2 189,60 EUR bola uhradená z rozpočtu obce. Realizátorom projektu je firma
Jozef Maďar – OCHKO.
V rámci finančných možností bude obec v súčinnosti s Obvodným oddelením
PZ pokračovať v týchto
preventívnych opatreniach
a rozšíri kamerový systém
aj v ďalších problémových
lokalitách.

Ing. Viera Lázniková

Veľká noc
Verím vo vzkriesenie tela a v život večný...

Každoročné slávenie Veľkej noci je výzvou pre človeka k
zamysleniu. Ako ďalej... Tieto sviatky hovoria o “vojne” dobra a
zla, pravdy a lži, lásky a nenávisti. Poznáme z dejín mnohé takéto
“vojny”, ktoré spôsobili mnoho bolestí a sĺz. Veľká noc nám hovorí o bezhraničnej láske Boha na jednej strane a o zaslepenosti
človeka nenávisťou na druhej strane. Máme ľudové múdrosti, ktoré
hovoria, že lož má krátke nohy a s pravdou človek najďalej zájde...
Tieto ľudové múdrosti majú svoj pôvod v Stvoriteľovi človeka. On
je večný Boh a želá si, aby aj človek mal podiel na večnom živote.
Skúsenosť nás celkom jasne presviedča o nestálosti a pominuteľnosti pozemského života, o ktorom s určitosťou vieme, že má svoj
koniec pre každého.
Ako ďalej... O tom nám hovorí Veľká noc. Tu je ale potrebné
v pokore poznávať Boha, ktorý je Láska a prijať ponuku k Životu.
Lebo On chce, aby sme mali život a aby sme ho mali v plnosti... a
ten dosiahneme iba vierou... Položme si otázku: Oberá nás viera v
Boha o niečo v pozemskom živote? Odpoveď je jasná: nie. Ona je
silou, ktorá nám umožňuje so všetkou zodpovednosťou zveľaďovať
stvorenstvo, dielo Stvoriteľa. To je spôsob, ako predchádzať mnohým katastrofám.
Ako ďalej... Nakoľko je smrť človeka zavŕšením jeho pozemského života, práve viera vo vzkriesenie a v život večný nám dáva
nádej, ako splniť túžbu nášho Boha: “chcem, aby mali život v plnosti”, život v sláve, v láske a radosti bez konca...

Nevzdávajme sa boja o náš zajtrajšok, ani o náš večný život.
Súboj divný viedli spolu, život i smrť ukrutná. Pán života mrie
i vstáva, smrť nás už viac nesputná. Nezabúdajme a priložme ruku
k dielu našej spásy a navzdory všetkému, čo zažívame a pamätajme
na slová: Láska je silnejšia, ako nenávisť. Pravda napokon zvíťazí !

Mgr. Peter Mlynka
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SPÝTALI SME ZA VÁS

ROZHOVOR
• O domácich kompostéroch
na biologický odpad z našich
záhrad sme už v obecnom časopise písali.
Verím, že aj prostredníctvom
bezplatného zapožičania kompostérov sa nám podarí v obci
znížiť množstvo komunálneho
odpadu, ktoré v posledných rokoch neustále rastie a preto sme
nútení zvyšovať aj poplatky za
jeho vývoz. Ešte stále máme
k dispozícii dostatočný počet
kompostérov a môžeme uspokojiť všetkých záujemcov.

Na otázky člena redakčnej rady odpovedá
starosta obce Imrich Kováč.
• Ako pokračujú práce na Námestí sv. Ladislava?
Práce na námestí pokračujú podľa projektu. Je
to pomerne rozsiahla stavba. V čase prípravy
tohto rozhovoru (polovica marca) sa intenzívne
pracovalo (približne 20 zamestnancov) aj mimo
bežného pracovného času, aby sa rekonštrukcia
námestia ukončila v stanovenom termíne. Pretože pracovné činnosti spôsobujú určité obmedzenia na námestí, chcem touto cestou požiadať
občanov, aby viac využívali aj voľný priestor za
kostolom. Zároveň prosím rodičov o upozornenie
detí, aby na námestí nedošlo
k úrazu. Práce na námestí vrátane zdravotného strediska plánujeme ukončiť do konca júna
(do hodov).
• Námestie teda bude za krátky čas vynovené, ale aj exteriér budovy obecného úradu
by si žiadal určité úpravy.
Predpokladáme, že sa nám ešte
v tomto roku podarí získať
mimorozpočtové grantové finančné prostriedky na výmenu
okien, zateplenia a celkovej
úpravy fasády budovy obecného úradu, aby sa takto celé
námestie skultúrnilo.
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• Pre jarné mesiace na dedinách je typické upratovanie
nielen v záhradách, ale aj okolo
domov.
Očakávam, že v jarných mesiacoch si naši občania upracú nielen vlastné záhrady a dvory,
ale nám pomôžu aj pri vyčistení ulíc a prípadne
orežú konáre stromov a kríkov, ktoré presahujú na
chodníky. Veľmi oceňujem, že pálenie odpadov
v záhradách sa v našej obci znížilo na minimum
a občania vyvážajú rastlinný a drevný odpad do
priestoru pri čističke. Aj prostredníctvom obecného časopisu chcem vyzvať našich občanov,
aby sme si spoločne skrášľovali obec a vytvárali
zdravšie životné prostredie.
Za odpovede sa poďakoval

Ivan Mojmír Zoborský

Majú u nás
druhý domov

Barlička – dom sociálnych služieb - v našej
obci existuje od roku 2009. Prešiel svojimi „detskými chorobami“ a my sme sa spýtali Renáty
Orlíčkovej, vedúcej zariadenia, ako sa im darí.
1. Ako vnímaš fungovanie zariadenia od jeho
vzniku až po dnes. Čo sa za toto obdobie zlepšilo, čo stagnovalo, v čom vidíš jeho negatívum.
Naše zariadenie začalo prevádzku 7.9.2009.
Zariaďovali sme ho zo skromných finančných
prostriedkov. Veľmi ťažko sme ho zapĺňali klientmi. Verím, bolo to aj o nedôvere, obavách z nového domova. Ale napriek tomu sa nám s dobrým
kolektívom zamestnancov podarilo veľa vecí zrealizovať za pomoci obecného úradu, PD Mojmírovce, dobrých ľudí, našich rodinných príslušníkov, tak aby sa naši klienti mali v zariadení dobre.
Pracujeme už tretí rok. To, čo sme si predsavzali,
sa nám nepodarilo zrealizovať. Všetko sa odvíja
od financií. Môžem len konštatovať, že sa mi podarilo nájsť skvelý tím
opatrovateliek, pre ktoré
sa zamestnanie stalo poslaním. Majú záujem sa
vedomostne rozvíjať pre
kvalitné služby našich
klientov. Tvoríme takú
malú rodinu. Veľa nám
záleží, aby naši klienti
Z karnevalu
boli spokojní, tak ako aj
ich príbuzní. Som hrdá
na naše zariadenie a aj na to, že sme aj strediskom
praktického vyučovania budúcim opatrovateliek
a budúcich sociálnych pracovníkov. Nezabúdame
na našich klientov pri ich životných jubileách,
sviatku úcty k starším. Každý deň Renata Hrivňáková – koordinátorka prevádzky s opatrovateľkami majú pripravené rôzne aktivity s klientmi,
ktoré dennodenne realizujú. Nechceme, aby títo
starí ľudia boli tak povediac „zapadnutí prachom“
a čakali na odchod z pozemského života. Zdravotný dozor vykonáva pani doktorka Eva Ďurčanská,
ktorej touto cestou veľmi pekne ďakujem aj sestričke za vzornú starostlivosť. Naši klienti majú
aj duchovné povzbudenie u pána farára Mlynku,
ktorý navštevuje našich klientov raz za mesiac.
Taktiež mu patrí veľká vďaka.

Oslava životného jubilea našej
klientky Emílii Belákove
2. Ako hodnotia príbuzní klientov a aj sami
klienti toto zariadenie?
Príbuzní mali zo začiatku obavy, či ich otecko, alebo mamička si zvyknú na nový domov.
Prevládali emócie, čo je pochopiteľné, ak majú
deti pekný vzťah s rodičmi, ale nemôžu sa postarať o nich napriek kvalitnej opatere. Naši klienti
si zvykli pomerne dobre na nový domov. Z môjho
pohľadu hodnotím spoluprácu s príbuznými veľmi pozitívne, ako som spomínala, tvoríme malé
rodinné spoločenstvo. Je pravda, že v našom
zariadení by si každý klient zaslúžil mať viac
súkromia, ale všetko je to o financiách. Štátne
a neziskové zariadenia sú závislé od štátu. Sociálna politika je taká, aká je, čo my neovplyvníme.
3. Ako si predstavuješ zlepšenie spolupráce s obcou, nakoľko je v našom
záujme, aby toto zariadenie slúžilo
k všeobecnej spokojnosti?
Som Mojmírovčanka, žijem v našej
obci od narodenia, a mojim vrúcnym
prianím by bolo, aby takýchto zariadení sa budovalo viac, aby každá obec sa
postarala o svojich občanov. Spoluprácu
s obcou a obecným zastupiteľstvom vnímam pozitívne, vždy nám vychádzajú
v ústrety ako sa dá, čo si veľmi cením a ďakujem
pánovi starostovi Kováčovi, poslancom obecného
zastupiteľstva a pracovníkom obecného úradu.
Pevne verím, že aj v budúcnosti bude spolupráca
dobrá.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa predsedovi
PD Mojmírovce Ing. Petrovi Schultzovi, Ing. Miroslavovi Belenovi, PharmDr. Mariánovi Kelešimu, Pavlovi Rácovi, vedeniu ZŠ, MŠ, Janke Foltínovej, manželom Čanakyovým VMD Diskont,
Róbertovi Žilíkovi, Emílii Brathovej a všetkým
tým, ktorí ochotne pomohli a pomáhajú. Ešte raz
srdečná vďaka.
Za rozhovor ďakuje

Eva Ďurčanská
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Výročné zhromaždenie členov
Slovenského Červeného kríža v Mojmírovciach
Výročné zhromaždenie členov Slovenského
Červeného kríža v Mojmírovciach, na ktorom
výbor MS hodnotil svoje aktivity v uplynulom
roku 2011, sa uskutočnilo 5. marca 2012. Pozvanie na rokovanie prijali hostia – prednosta
OcÚ Ing. Jozef Filo, MUDr. Eva Ďurčanská
- predsedníčka komisie na ochranu verejného
záujmu a podporiť úsilie a činnosť MS SČK
prišla už tradične riaditeľka Územného spolku
SČK v Nitre, Barbora Bengyáková.

Je len na škodu veci, že termín konania
schôdze (ktorý býva zosúladený s ústredím
SUS Nitra) nebol pre krátkosť času optimálnejším spôsobom zverejnený. Iste to ovplyvnilo
nižšiu účasť na tomto slávnostnom výročnom
zhromaždení a tak ochudobnilo toto rokovanie,
ktoré sa nieslo v družnom ovzduší zúčastnených
dobrovoľníkov, o širšie rozvinutie myšlienok a
nastolených otáznikov doby, ktoré podnietila a
otvorila konštruktívna diskusia. Diskutovalo sa
o význame a ďalšom smerovaní dobrovoľníckych
aktivít a činností, ktoré je schopná v súčasnej
dobe zabezpečiť organizácia Červený kríž, resp.
akých je schopná súčasná členská základňa MS
SČK na pôde našej obce dosiahnuť. Jednou
z možností rozšírenia našich aktivít v sociálnej
oblasti je naša ponuka na spoluprácu s Komisiou
zdravotnej starostlivosti OcÚ v podobe zriadenia
a prevádzkovania požičovne zdravotníckych pomôcok imobilným spoluobčanom.
Potešujúcim dosiahnutým úspechom v roku
2011 bolo nepochybne opätovné realizovanie
dvoch hromadných odberoch krvi prostredníctvom mobilnej transfúznej jednotky NTS, ktorým
sa výboru MS v našej obci (po mnohých rokoch
úsilia) podarilo „naštartovať“ žiadúce spôsoby
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darcovstva krvi s celkovým počtom odberov 42.
Ďalším pozitívnym naplnením programu nášho
miestneho spolku bola už tradične úspešne zrealizovaná verejná zbierka vyhlásená Ligou proti
rakovine - Deň narcisov. Pripravili sme skromné
darčekové ocenenia pre piatich nezištných darcov
krvi, ktorým v roku 2011 na základe dosiahnutého počtu odberov boli na pôde Územného spolku
Slovenského červeného kríža v Nitre slávnostne
udelené ocenenia Jánskeho plakety a jednému
bolo udelené najvyššie ocenenie - aké dobrovoľný darca môže získať, je Kňazovického
plaketa, ktorú získal Radomír Kolman. Zlatú
Jánskeho plaketu získali: Juraj Slovák, Vladimír Subi, striebornú Michal Hičák a bronzová
bola udelená Eve Petrovičovej, Lucii Drinkovej a Milanovi Mrázekovi.
V rámci organizovania a spoluorganizovania s komisiou pre kultúru OcÚ prednáškových aktivít boli organizované prednáškové
aktivity na rôzne témy:
- civilizačné ochorenia – cukrovka,
- o zbere a použití liečivých rastlín,
- pre staršiu populáciu bola určená prednáška
Depresie v seniorskom veku a pekná prednáška,
ktorá sa stretla s nemalým ohlasom na tému
Zdravá výživa, ktorú osobne prezentoval mediálne známy MUDr. Minárik.
Všetky prednášky boli dostupné pre širokú
verejnosť.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
Zorganizovali sme aj malý kurz poskytovania
prvej pomoci cielene pre mladých športovcov.
V oblasti kultúrnych aktivít konaných pre
obyvateľov obce sa naši členovia Miestneho
spolku červeného kríža - ako aj súčasní členovia súboru Senior naďalej úspešne podieľali na
všetkých organizovaných podujatiach obcou,
ktoré boli zavŕšené predvianočným vystúpením.
Plnenie uvedených aktivít bolo možné realizovať predovšetkým zásluhou spolupráce
s kultúrnou komisiou OcÚ a jej progresívneho
predsedu Mgr. Martina Pálku – a samozrejme
vďaka pravidelnému finančnému príspevku z
rozpočtu obce. Našu schôdzkovú činnosť opätovne podporilo sponzorsky PD Mojmírovce, za čo
týmto vyslovujeme poďakovanie, predovšetkým
pánovi predsedovi.
Výbor MS SČK Mojmírovce

Kto môže darovať
2 % dane?
Zamestnanci, ktorým bola zrazená daň zo
mzdy a 2 % dane predstavujú aspoň 3,32 €,
ďalej živnostníci a firmy.

2%

Zdá sa Vám to málo? Nám nie...

1. Zamestnanec požiada o ročné zúčtovanie
dane svojho zamestnávateľa a o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane. Následne zamestnanec
vyplní Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky
2 % zaplatenej dane a podpíše ho. Obe tlačivá
odovzdá svojmu zamestnávateľovi - ak tvorí
tento zamestnanecký vzťah jeho hlavným príjmom, alebo na Daňovom úrade.
2. Živnostník /FO/ môže 2 % dane darovať
priamo v daňovom priznaní, do ktorého dopíše
údaje o prijímateľovi (názov prijímateľa):
3. Firmy /PO/ môžu darovať 1,5 % dane v
daňovom priznaní (pri splnení podmienky
poskytnutia finančného daru vo výške 0,5 %
zo základu dane môže firma poskytnúť 2 % zo
zaplatenej dane).
Postup:
Slovenský Červený kríž
Sídlo - obec, PSČ, ulica číslo
Bratislava, 814 46, Grösslingova 24
Právna forma (IČO/SID)
Slovenský Červený kríž
Identifikačné číslo prijímateľa
0 0 1 7 7 4 6 6/ 0 0 0 0
Ďakujeme.

Poďakovanie darcom krvi

Mojmírovskí dobrovoľníci darovali po
šiestich mesiacoch opäť hromadne krv. Kým
pri poslednom hromadnom odbere v septembri
minulého roka darovalo najvzácnejšiu ľudskú tekutinu celkom 23 darcov z toho bolo 6 dobrovoľníkov z Nitry. V marcovom termíne, kedy je všeobecne o darcov „núdza“ prieskum signalizoval
menší záujem o darovanie. Z toho dôvodu sme
využili návrh NTS so spoločným hromadným
odberom, ktorý súčasne plánoval aj výbor MS
SČK v Cabaji.
Odber sa uskutočnil v stredu
7.3.2012 na pôde nášho obecného úradu. Celkový počet dobrovoľníkov, ktorí si tento šľachetný
čin zopakovali, bolo 13 Mojmírovčanov a 11-ti
boli darcovia z Cabaja. Možno konštatovať, že
uvedený zámer – kedy transport hosťujúcich
darcov z Cabaja zabezpečilo vozidlo NTS, sa
vydaril.
„Nikdy nevieme, kto a kedy bude krv potrebovať, a už vôbec nedokážeme predpovedať, či to
nebudeme práve my.“

V tomto roku s darovaním krvi však nekončíme. Pre hromadný odber, ktorý máme v pláne
na mesiac september, možno využijeme tentokrát pozvanie kolegov z MS SČK Cabaj.
Vysloviť poďakovanie je to najmenej čo
môžeme všetkým bezpríspevkovým našim darcom krvi, ktorí si uvedomujú potrebu vzácnej
tekutiny ktorá má mnohokrát život zachraňujúcu
cenu. Za ich humánny čin im patrí naša úcta a
obdiv. Veľmi si tieto ich činy vážime.

Výbor MS SČK Mojmírovce
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Seniori hodnotili
činnosť
v uplynulom roku
Antónia Zoborská ,

členka výboru

Začiatkom marca sa uskutočnila výročná
členská schôdza Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska (JDS) v Mojmírovciach, na
ktorej predseda Vincent Belan zhodnotil činnosť
v uplynulom roku.

okrem tradičných sponzorov z obce menovite
poďakoval najmä poslancovi obecného zastupiteľstva Mgr. Martinovi Palkovi, Bc. Rudolfovi
Arpášovi, Márii Harárovej a ďalším za organizačnú a materiálnu pomoc.
V závere schôdze poďakoval predseda členom výboru a revíznej komisii, ktorých členská
schôdza zvolila aj na ďalšie funkčné obdobie.
Výročná členská schôdza prijala na rok 2012
nový program činnosti.

Je po schôdzi
záhradkárov
V úvode poblahoželal prítomným seniorkám
k Medzinárodnému dňu žien. Skonštatoval, že
v minulom funkčnom období sa podarilo splniť
prijaté uznesenia. Následne uviedol, že členovia
základnej organizácie sa v priebehu roka aktívne
zúčastňovali viacerých kultúrnych a športových
podujatí. Vyzdvihol športový deň stolného tenisu
vo Veľkom Lapáši, verejnú degustáciu vín, zájazd
na predajné záhradné trhy v Trenčíne, športové
hry v Rišňovciach a ďalšie akcie. Medzi tradičné
a obľúbené podujatia patrí stretnutie na Strelnici, ktoré výbor organizuje každoročne. Veľmi
úspešný zájazd bol zorganizovaný na Moravu,
kde si účastníci mohli prezrieť historický zámok
vo Valticiach a Botanickú záhradu v Ledniciach.
Zároveň splavili na lodi aj Baťov kanál a časť
rieky Moravy. Mimoriadne zaujímavá bola slávnosť Úcty k starším, na ktorej vystúpila známa
speváčka ľudových piesní Darinka Laščiaková.
Veľmi aktívnou súčasťou miestnej organizácie
JDS je aj spevácky súbor Senior a skupina Country tanca. V októbri bol prezentovaný aj CD
nosič súboru Senior pod názvom Spievame si
s radosťou.
Pri zabezpečovaní činnosti organizácie pomáhali viacerí sponzori. Predseda organizácie
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Ing. Koloman Líška ,
predseda MS SZZ Mojmírovce
Dňa 17. marca sa uznášania schopná väčšina
záhradkárov zišla na svojej výročnej členskej
schôdzi. Výbor predložil členom plnenie uznesenia a konštatoval, že toto bolo nielen splnené, ale
v mnohých bodoch i prekročené.

Najdôležitejšou akciou bolo usporiadanie už
24. výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú 66
vystavovateľov obohatilo 401 exponátmi, hlavne
ovocia a zeleniny, ktoré dosahovali vysokú úroveň. V správe bola konštatovaná vysoká účasť
detí z miestnych škôl. Vysokú účasť dospelých
netvorili len naši spoluobčania, ale i umelci
z mnohých európskych a ázijských štátov, ktorí

boli sústredení v našom kaštieli. Naši záhradkári
Karol Košťál a Angelika Pavlová sa zúčastnili
i na celoslovenskej súťaži v Trenčíne Najkrajšie
jablko roka 2011.Tu obsadil Karol Košťál štvrté miesto v odrode Gloster. Touto cestou mu
k umiestneniu blahoželáme.
Výbor záhradkárov ďalej oznámil, že v minulom roku boli usporiadané prednášky v oblasti
vinohradníctva a liečivých rastlín.
Na výročnej schôdzi v diskusii odznelo mno-

ho podnetných návrhov, ktorými sa výbor bude
zaoberať.
Súčasťou schôdze bola i prednáška Ing. Novosada o ochrane rastlín.
Po vyčerpaní programu bola schôdza predsedom ukončená s prianím dobrého zdravia
v nasledujúcom vegetačnom období pre všetkých
záhradkárov, aby práca na záhradkách nebola
príťažou a drinou, ale zábavou a potešením z dosiahnutých úspechov.

Európskym rokom aktívneho starnutia
a solidarity medzi generáciami
Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami.
Ponúka nám možnosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, že Európania sa dožívajú vyššieho
veku a v lepšom zdraví ako doteraz, a uvedomiť si možné príležitosti s tým spojené.
Vďaka aktívnemu starnutiu môžu občania
narodení v čase tzv. populačnej explózie a budúce generácie seniorov ostať dlhšie pracovne
aktívni a odovzdávať svoje skúsenosti, zohrávať
aktívnu úlohu v spoločnosti a žiť čo najdlhšie
zdravo a naplno.
Aktívne starnutie je aj kľúčom k zachovaniu
solidarity medzi generáciami v spoločenstvách,
v ktorých rýchlo narastá počet starších ľudí.
Pred našou spoločnosťou stojí úloha vytvoriť
podmienky na to, aby starší ľudia mali viac
príležitostí na aktívne starnutie a samostatný
nezávislý život. To si bude vyžadovať zmeny
v rozličných oblastiach, ako sú politika zamestnanosti, zdravotná starostlivosť, sociálne
služby, vzdelávanie dospelých, dobrovoľníctvo,
problematika ubytovania, služby informačných
technológií alebo doprava.
Cieľom európskeho roku je zvýšiť povedomie o tejto problematike a načrtnúť jej možné
riešenia. Rok 2012 by sa nemal obmedziť len
na diskusie, ale mal by priniesť konkrétne výsledky.
Prečo práve Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami?
Pretože starnutie sa často mylne považuje
za hrozbu a nie za prínos pre jednotlivcov a

spoločnosť. Narastajúci počet starších osôb je
často krát vnímaný ako príťaž pre mladých, pracujúcich ľudí. Dnešní seniori sú však na tom v
porovnaní s minulosťou zdravotne oveľa lepšie.
Okrem toho majú cenné zručnosti a skúsenosti,
ktoré môžu odovzdávať mladým a je spoločenským hazardom to nevyužívať.

Kľúčom k riešeniu demografického vývoja
je starnúť aktívne. Aktívne starnutie znamená:
• dať starším osobám možnosť zapájať sa v plnej
miere do diania v spoločnosti,
• podporovať pracovné príležitosti pre seniorov,
• umožňovať starším osobám aktívne sa zúčastňovať na dobrovoľníckej práci (obvykle ako
rodinní opatrovatelia),
• žiť nezávisle vďaka upravenému bývaniu,
infraštruktúre, informačným vymoženostiam
a doprave.
Iste si všímate početné a obdivuhodné aktivity seniorov va našej obci. Myslím si, že oni si
už dávno osvojili termím a prostriedky aktívneho stárnutia. Držme im palce, berme si príklad a
nezabudnime pomáhať.
M. D.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V apríli oslávili:
85 – te narodeniny
Vojtech Ďuračka
80 – te narodeniny
Mária Danišová
75 – te narodeniny
Alžbeta Bidmonová
70 – te narodeniny
Rudolf Szlatényi
65 – te narodeniny
Rudolf Bažalička,
Rudolf Porubský,
Veronika Kudryová

Veľkonočné
tvorivé
dielne detí

60 – te narodeniny
Anna Kuklová,
Vladimír Vašš,
Ján Miháľ,
Jozef Kuruc

Deti sa rozdelili do jednotlivých skupín
a zapájali sa do rôznych foriem zdobenia veľkonočných dekorácií. Vyskúšali si zdobenie
vyfúknutých vajíčok voskom, ale i temperovými
farbami, ozdobovanie veľkonočných medovníčkov i papierových vajíčok. A keďže chlapci cez
Veľkonočný pondelok radi dievčence nielen

Text a foto:

Alena Filová
V tomto roku sa uskutočnili Veľkonočné
tvorivé dielne pre deti v priestoroch Základnej
školy v Mojmírovciach.

Oslávencom želáme veľa
zdravia, šťastia a rodinnej
pohody.

Prišli na svet:
Daniel Myjavec

polievajú ale i šibú, nechýbalo ani pletenie korbáčov z prútia
i z papierových trubičiek. Taktiež si chlapci mohli vyskúšať
štepenie prútov pod dohľadom Ing. Kolomana Líšku. Touto
cestou sa chceme poďakovať OUI Mojmírovce za napečenie
veľkonočných medovníčkov a ukážky ich ozdobovania, Ľudovítovi Kvasňovskému a Justíne Tulipánovej za pletenie korbáčov,
Ing. Kolomanovi Líškovi za ukážky štepenia prútov, Katke
Repovej za ukážku zdobenia vajíčok voskom, ale i všetkým vychovávateľkám a učiteľkám, ktoré pomáhali pri realizácii tohto
vydareného popoludnia.
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Deťatku želáme veľa zdravia,
šťastné a radostné detstvo.

Opustili nás:
Alexander Tóth,
Mária Palatická,
Vladimír Petrovič
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
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„e-learningové virtuálne centrum
pre osoby s telesným postihnutím”
e-LIFE
Mgr. Katarína Sarfická
www.elife-eu.net

Vzdelávací inštitút COOP, a.s. v mojmírovskom kaštieli je známy tým, že realizuje rôzne
druhy projektov. Medzi tie významnejšie patria
národné projekty, ktoré sú realizované v rámci
štrukturálnych fondov a potom tiež projekty
medzinárodné. Tieto projekty Vzdelávací inštitút COOP, a. s. realizuje v rámci vytvorených
projektových partnerstiev medzi inštitúciami z
rôznych európskych krajín.
Vzhľadom k vzostupu fenoménu IT technológií, popularita dištančného vzdelávania
a e-zamestnania rastú stále v exponenciálnom rade a vzhľadom k súčasnej globalizácii
a podmienkam na trhu a z nich vyplývajúcej
konkurencie takmer vo všetkých oblastiach
sektora služieb, môže byť dištančné vzdelávanie a e-zamestnanie vypracované a prakticky
predložené. To znamená, že pracovník nemusí
byť presunutý na pracovisko alebo do priestorov
zamestnávateľa. Keďže práve postihnuté osoby

so zníženou pohyblivosťou, sú najvhodnejšou
časťou populácie, ktorá potvrdzuje, tento nový
trend z tých aspektov, a zároveň tvorí viac než
10% európskej populácie.
Poznajúc tieto skutočnosti, bol pripravený
projekt financovaný Európskou úniou s názvom:
e-learningové virtuálne centrum pre osoby s telesným postihnutím- e-LIFE - je založený na
princípe medzinárodného partnerstva, ktorého
hlavným cieľom je vyškoliť osoby s telesným
postihnutím pre prácu z domu prostredníctvom
e-learningu a uviesť ich do virtuálneho pracovného prostredia a nechať ich skutočne pracovať
z ich domovov.
Hlavnou myšlienkou projektu je zlepšiť
zručnosti a schopnosti v oblasti u technicky
a IT zručných osôb so zdravotným postihnutím,
ktorí vyškolia jednotlivca za účelom dosiahnutia
lepších a viac konkurencieschopných výstupov
v oblastiach projektu, ktoré pokrývajú viac ako
30% služieb technicky zameraných.

Nenaleťte podvodníkom z internetu
Dávajte si pozor aj na e-maily, ktoré obsahujú podozrivé obsahy. Podvodníci môžu získať prístup k vašim osobným údajom prostredníctvom tzv. trójských koní, ktoré im umožnia prístup do
vášho systému akoby „zadnými dvierkami“. Okrem toho ponúkajú programy z neznámeho zdroja,
ale i zo sociálnych sietí s cieľom získať vaše cenné dáta.
Nikdy neodpovedajte na e-maily s podozrivými „dobrými“ ponukami. Buďte obozretní aj
vtedy, keď si hľadáte prácu pomocou internetu. Podvodníci používajú falošné stránky, aby od vás
vymámili registračný poplatok, alebo informácie o vašich financiách.
Imro Takáč
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PAPIER a SKLENNÉ FĽAŠE - zber bude realizovaný pracovníkmi obecného úradu vždy druhý
utorok v mesiaci zberom po obci
PAPIER a PET-FĽAŠE - zber bude realizovaný pracovníkmi obecného úradu vždy posledný
utorok v mesiaci zberom po obci
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Chcete poznať tajomstvo rukopisu? Chcete poznať osobnostné
vlastnosti pisateľa? Len na základe rukopisu sa dozviete,
aký človek v skutočnosti je a nie čo prestiera.
Prihláste sa môžete osobne na mieste prebiehajúceho kurzu:
Golianova 83 Nitra - Čermáň (budova Autoškoly PANTER),
mailom: marketing@panter-pmd.sk
alebo telefonicky 0905 259 609. Cena kurzu 35 EUR.

Facebook Autoškola PANTER
PANTERÁCI Nitra

Autoškola PANTER

Vítame do klubu
vodiĀov už aj
16-násřroĀných
žiadateĺov !

www.thermaldiakovce.sk

VeĺkonoĀná
ZĹAVA
Do kurzu na
osobný
automobil
sk. B sa môžete
nahlásiř na
Āísle:

INFOLINKA: 0905 554 888

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52,
Nitra
Kontakt
037/7720207
mail:
fan.manager@orangemail.sk

Maliar, tapetár,
stierkovanie, protipož. nátery, XYPEX,
náter proti tlaku
spodným vodám,
všetkých rop. látok
a kyselinám, oprava
verej. osvetlenia,
práce s plošinou.
Firma REBRO,
Novomeského 63,
949 11 Nitra, Tel.:
0905 323 969

