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Miestne dane
a poplatky budú stúpať
Vážení spoluobčania, v rukách držíte posledné vydanie
tohtoročných Batizovských novín (BN). V nasledujúcich
riadkoch vás v stručnosti oboznámim s aktivitami najbližších dní z pohľadu vecí verejných.
Investičné aktivity, ktoré ku predpokladané náklady. S
boli realizované v priebehu prihliadnutím na vyššie uveroka 2019 zvlášť predstavo- dené je nevyhnutné, aby sme
vať netreba, preto upriamim prijali nové poplatky, ktoré
pozornosť na jeden z najpál- budú primerane odzrkadľočivejších problémov našej vať nakladanie s odpadom.
spoločnosti, ktorým je vznik, Predmetný poplatok nebol
zber a miera zhodnotenia upravovaný už pomerne dlodpadu resp. komunálneho hú dobu a náklady na jeho
odpadu. V tejto súvislosti bol likvidáciu každoročne priauž v minulom čísle napísaný mo úmerne narastajú aj napodobný článok. Táto zod- priek tomu, že v našej obci
povednosť sa priamo dotýka prebieha intenzívna separáobcí a preto bude zo strany cia (triedenie) odpadu, ktoré
štátu kontrolovaná. Väčši- je na úrovni 13 % z celkového
na obcí financuje odpady z množstva odpadu. Separácia
vlastných rozpočtov aj na- má výrazný vplyv na životpriek tomu, že táto činnosť né prostredie, samozrejme
má byť podľa zákona o odpa- s pozitívnym vplyvom na
doch krytá výnosom z miest- zníženie poplatku za odpad.
neho poplatku (rovnako vy- To znamená, že poplatok je
plýva aj zo Záverečnej správy po zohľadnení triedenia odNajvyššieho
kontrolného padu niekoľkonásobne nižší
úradu SR). Už pri samotnom oproti tomu, keby sme odpad
rozpočtovaní obce nepokrý- netriedili vôbec.
va výnos z miestneho poplat-  Pokračovanie na 8. strane

S komunálnym odpadom „nebojujeme“ len v našich obciach. Takýto pohľad sa naskytne turistom v Neapoli, pri
návšteve tejto bývalej kolísky európskej civilizácie...

Zaujímavý program detí v základnej škole
Slnečné dni babieho leta
nás takmer celý september
sprevádzali našimi školskými povinnosťami. Ospalé
prázdninové tempo školy
vystriedalo to pravé školské.
Prváci sa prelúskavali prvými
písmenami a číslami, žiaci
ostatných ročníkov sa trápili
pri vstupných previerkach.
Všetkých potešilo cvičenie
v prírode i Beh mestom Svit,
na ktorom sa zúčastnili žiaci
tretieho a štvrtého ročníka.
Vo svojej kategórii sa Petra
Lajčáková zo 4. A umiestnila
na štvrtom mieste.
Naša škola pracuje na
mnohých
environmentálnych projektoch. Preto nám
nemohol byť ľahostajný ani
deň, ktorý patrí našim veľhorám. Na akcii Čisté hory
sme vyzbierali takmer 15 kg
odpadu.
A zrazu sa september prehupol do októbra a nás čakali dve mimoriadne dôležité
udalosti. Deň otvorených
dverí sa koná každoročne
a všetci rodičia, starí rodičia i priatelia školy sa mohli
prísť pozrieť, ako to v našej

škole vyzerá počas vyučovacích hodín. Tento rok ich vo
vstupnej hale privítala výstava žiackych prác venovaná
knihám spisovateľky Gabriely
Futovej. Práve beseda s touto obľúbenou detskou autorkou bola tou druhou dlho
očakávanou udalosťou. Strávili sme s jej knihami mnoho
času, a preto sa nám zdalo,
akoby prišla na návštevu stará známa. Veľmi príjemne
sme si podebatovali o jej knihách, záľubách, inšpiráciách,
ale aj o zverinci, o ktorý sa

stará. Jej knihy odporúčame
na spoločné večerné čítanie
pre rodičov a deti. Garantujeme rodičom, že aj oni sa
pri knihách pani spisovateľky zabavia. Aj október patril
športu. Konkrétne dohrávke
hokejbalovej ligy V kategórii
U10 si v konkurencii siedmich družstiev naši chlapci
vybojovali zlaté medaily.
Návšteva Gabriely Futovej
nás ,, naštartovala“ k čítaniu
a preto sme pred jesennými prázdninami zriadili na
chodbách čitateľské kútiky.
Počas prestávok si žiaci môžu prečítať knihy, ktoré do
našich kútikov priniesli ich
spolužiaci i pani učiteľky.
No a odrazu je tu november. Ale ani sychravé počasie
nespomalilo tempo žiakov
i učiteľov. Napísali sme si
štvrťročné previerky, zasúťažili v internetovej súťaži IBOBOR. Chuť tvoriť predviedli
žiaci na jesenných tvorivých
dielňach i účasťou našich
hercov na konkurze do muzikálu. Radosť nám spravila
aj Dominka Spišáková, ktorá na recitačnej súťaži Štol-

cova Hranovnica obsadila
2. miesto v kategórii mladší
žiaci - poézia. Tento mesiac
bude významný pre našich
prvákov, pretože budú pasovaní najstaršími žiakmi
za skutočných žiakov našej
školy.
Všetci sa tešíme na prvé
snehové vločky, ktoré neodmysliteľne patria k zime
i nášmu muzikálu. Srdečne
všetkých pozývame 18. decembra do sály kultúrneho
domu na Šípkovú Ruženku.

Mgr. Zuzana Kľocová

Prežime čas vianočný príjemne Klub žien praje zdravie, lásku a porozumenie
Milí spoluobčania!
Pomaly vstupujeme do
vzácneho obdobia Adventu, obdobia očakávania tej
najvyššej kvality, zhmotnenej v Betlehemskom dieťati,
ktoré nám prináša nádej
a lásku. Snažme sa rozdávať
lásku a byť k sebe lepší aspoň
v tomto období, pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami,
v ktorom sa idylická atmosféra neraz spája aj so zhonom.
My v Batizovciach vám
všetkým chceme pripravovanými podujatiami spríjemniť
tento čas príprav a očakávania príchodu Božieho dieťaťa,
najdokonalejšej a nekonečnej
lásky.
Vo štvrtok 5. decembra
podvečer vás pozývame pred
OcÚ privítať Mikuláša s anjelom a čertmi. Mikuláš nám
rozsvieti vianočný stromček
a vianočnú výzdobu v celej
obci a poslušné deti dostanú
sladkú odmenu. Nebude chýbať ani Mikulášsky mini trh

so všetkým, čo k nemu už tradične patrí.
Štvrtá adventná nedeľa 22.
decembra popoludní, sa bude
v sále KD v Batizovciach niesť
v duchu Adventného pásma
v réžii domáceho evanjelického cirkevného zboru. Neopakovateľnou zmesou hovoreného slova a hudby v podaní
zborového spevokolu a hudobných skupín Otvorené
dvere a Bager, ako i vystúpením detí z Detskej besiedky
chceme na chvíľu zastaviť
čas a vniesť pokoj, rozjímanie
a pohodu do predvianočného
obdobia.
Sviatočné vianočné obdobie umocníme vežovým koncertom Dychovej hudby Sviťanka z veže evanjelického
kostola.
Pred koncom mesiaca december chceme spoločne so
starostom obce JUDr. Gabrielom Bodnárom v Obradnej
miestnosti prijať našich občanov, ktorí sa v uplynulom

polroku dožili významného
životného jubilea a zablahoželať im.
Posledný tohtoročný deň
Vás pozývame na polnočné
stretnutie pred OcÚ, aby sme
spoločne privítali nový rok
2020.
Na záver vám všetkým prajem čarovný a požehnaný adventný čas, ale tiež požehnané a radostné sviatky Vianoc,
nech Pán vládne v našich srdciach a prinesie nám lásku,
pokoj a nádej.
Prajem vám, aby si každý
z vás mohol vychutnať domácu pohodu, s vôňou vianočného pečiva, tradičnej
kapustnice, zimných prechádzok a krásnych rozprávok so
šťastným koncom, kde dobro
vždy zvíťazí nad zlom a láska prekoná všetky nástrahy.
Venujme čas svojim blízkym
a prežime tieto dni v kruhu
tých, ktorých ľúbime.
PhDr. Soňa Andrašová,
kultúrna referentka

Milí čitatelia, dovoľte mi prihovoriť sa vám
v mene Klubu žien Batizovce poslednýkrát
v tomto roku. Môže sa nám zdať, že rok 2019
ubehol neskutočne rýchlo, deň za dňom,
mesiac za mesiacom, až sme sa presunuli do
najkrajšieho obdobia z celého roka, do čarovného adventného a predvianočného času.
I v tomto čase bude Klub žien Batizovce
pokračovať vo svojej aktívnej práci a spríjemňovať občanom voľné chvíle zaujímavými podujatiami. To najbližšie nás čaká už
o pár týždňov, kedy si spoločne s detičkami
našej obce pripravíme vianočnú výzdobu a
privítame krásnym kultúrnym programom
Mikuláša a jeho družinu.
Klub žien Batizovce prispel k organizácii
niektorých podujatí aj počas jesenného obdobia, konkrétne k výstupu na Batizovské
pleso s tradičným názvom „Cesta k prameňu“, ako aj k vinobraniu spojenému so súťažou o najlepšie batizovské škvarkovníky. Aj
tieto dobroty sme sa naučili pripravovať od
našich starých mám, ktoré do nich vkladali
kus svojej lásky a úcty.
V Klube žien Batizovce veríme, že aj nadchádzajúci rok 2020 nám prinesie veľa zaujímavých podnetov a veľa sily pripravovať i naďalej rôzne akcie, určené práve vám, našim
priaznivcom a priateľom.

Milí čitatelia,
darujme si pod stromček úsmev, čo slzy
stiera a rany hojí,
kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak
málo stojí.
Nech čas Vianoc v bielom snehu
odkryje v nás skrytú nehu,
na tvár fúkne vločiek pár,
do sŕdc vloží lásky dar.
Nech pocit šťastia, radosti sa v našich dušiach na Štedrý deň prebudí,
nech sladko znejúci zvonček lásku v našich srdciach umocní.
V mene Klubu žien Batizovce vám prajem
radostné a pokojné prežitie Adventu, krásne
a požehnané Vianoce a rok 2020 naplnený
zdravím, láskou, porozumením, osobnými aj
pracovnými úspechmi. 
Marta Šerfelová
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Stretnutie milovníkov vína a škvarkovníkov
V sobotu 16. novembra
sa v sále KD v Batizovciach
stretli milovníci domáceho
vína a škvarkových pagáčov
na vyhodnotení súťaží 16.
ročníka Batizovského vinobrania a 11. ročníka Najlepší
batizovský škvarkovník.
Do tohtoročných súťaží
sa zapojilo spolu 26 súťažiacich. Odborná porota v zložení Top slovenská vinárka
a someliérka Mgr. Slavomíra Raškovič, dlhoročný
porotca vín Mgr. Vladimír
Perička, starosta našej obce JUDr. Gabriel Bodnár,
stredoškolská učiteľka odborných predmetov zo SOŠ

hotelovej Horný Smokovec RNDr. Silvia Hurajtová, šéfkuchár Jozef Breza,
ktorý sa roky umiestňuje
na popredných priečkach
v rebríčku top kuchárov na
Slovensku podľa odborných
hodnotiteľov a v súčasnosti
je šéfkuchárom päťhviezdičkového Gašperovho mlyna
a členkou poroty bola aj rodáčka z Batizoviec, manželka starostu našej obce Oľga
Bodnárová. Porota skonštatovala vysokú úroveň do
súťaže prinesených vín aj
škvarkovníkov. Rozhodovanie bolo náročné, ale napokon sa porota zhodla na

Usilovné deti
z materskej školy

nasledovných výsledkoch:
16. ročník Batizovského
vinobrania: 1. miesto Emil
Rusiňák, 2. miesto Helena
Franková, 3. miesto Anna
Krišková (na snímke dole).
11. ročník Najlepší batizovský škvarkovník: 1. miesto Mgr. Katarína Kuzmíková, 2. miesto Anna Kiktová,
3. miesto Michal Šemcer (na
snímke hore).
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do súťaží zapojili: Helene Sýkorovej, Mgr.
Kataríne Kuzmíkovej, Márii
Šoltýsovej, Márii Krajňákovej, Anne Kiktovej, Márii

Šalátovej, Anne Kaprálovej,
Anne Durányovej, Marte Šerfelovej, Márii Durániovej, Márii Šemcerovej,
Michalovi Šemcerovi, Petrovi Kovačikovi, Dušanovi
Štefančíkovi, Ľubici Hudákovej, Zuzane Levockej,
Jánovi Hudákovi, Anne
Kriškovej, Helene Frankovej, Emilovi Rusiňákovi,
Jaroslavovi Pitoňákovi, Michalovi Šerfelovi a Ladislavovi Chladoňovi. Súťažiaci,
porota, ale aj tí, ktorí nesúťažili spoločne prežili pekné
a príjemné chvíle.
 PhDr. Soňa Andrašová

Vianoce začínajú

5. decembra

Ako sa už stalo tradíciou,
vianočné sviatky v Batizovciach začínajú 5. decembra
o 16. hodine. V družine Mikuláša nebudú chýbať ani
ohavní čerti, ktorí ale nie sú
až takí zlí. Mikuláša privítajú krátkym programom
deti z materskej a základnej
školy. Vianočný stromček
v parku a vianočnú výzdobu,
v celej obci zapália starosta Gabriel Bodnár spoločne
s Mikulášom, na ktorého sa
tešia všetky deti, pretože práve tým dobrým rozdáva aj čosi „malé, sladké“. Atmosféru
spríjemní aj drobné občerstvenie pre rodičov.

Naša obec informuje svojich
občanov o dianí
v obci a o najdôležitejších aktivitách,
ktoré majú priamy dopad na život v obci.
Využívame na to rôzne informačné kanály
a snažíme sa zabezpečiť dostupnosť informácií z rôznych zdrojov. Každý občan môže
bezplatne využívať nasledovné spôsoby na
získanie potrebných informácií:
◆ vývesné tabule (pri Kultúrnom dome,
pri COOP Jednota, pri Dome služieb)
◆ miestny rozhlas
◆ INFO kanál obce v káblovej televízii
◆ bezplatný sms systém FLORIÁN

◆ www stránka obce
◆ facebooková stránka obce
◆ vývesná úradná tabuľa
◆ mobilná aplikácia V OBRAZE
◆ Batizovské noviny (4x ročne)
◆ Obecný kalendár (1 x ročne)
Informácie vám radi podáme aj osobne
na miestnom obecnom úrade.
Distribúcia informácií prostredníctvom
týchto médií by mala zabezpečiť prístup
k potrebným informáciám mladšej ako aj
staršej generácii občanov. V prípade otázok
na jednotlivé spôsoby získania informácií
nás prosím kontaktujte na tel. 052/7756 312
alebo na obec@obecbatizovce.sk
 JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

V októbri sa v našej materskej škole uskutočnilo krásne
popoludnie starých rodičov s vnúčatkami. Deti im pripravili
program a potom sa všetci spoločne vybrali na lúku púšťať
šarkanov. To bolo zábavy a radosti... Takto deti poďakovali
svojim starým rodičom za ich starostlivosť, za krásne rozprávky, ktoré im čítajú, za to, že sú ich „bútľavými vŕbami“
a vypočujú si ich boliestky, ktoré ich trápia.
V sále KD vystúpili s programom pre našich starších spoluobčanov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Deti sa taktiež pričinili o úpravu školského dvora a to hrabaním lístia, z ktorého potom tvorili sovičky. Rôzne postavičky vytvorili aj z gaštanov a tekvičiek.
Do konca kalendárneho roka nás ešte čakajú ďalšie pekné
akcie:
■ vystúpenie detí s programom pred obecným úradom –
privítanie Mikuláša v obci,
■ Mikuláš navštívi aj materskú školu a deti pre neho pripravili krásny program,
■ vianočné trhy,
■ vianočná besiedka s rodičmi pri stromčeku, voňavom
čajíku a medovníčkoch.
A keďže o niekoľko dní sa končí rok 2019, chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli k úsmevu, radosti, krajšiemu dňu detí v materskej škole, pretože
práve maličké veci robia svet krajším.

Soňa Chalásová, riaditeľka MŠ

Folkloristi sa pomaly pripravujú na vianočné obdobie

Folklórna skupina Batizovce prežila aktívne jesenné
obdobie. 28. septembra sa
členovia FSk zúčastnili krajskej folklórnej súťaže, ktorá
sa konala v Zámutove. Miroslav Riša získal zlaté pásmo
v hre na fujare. Heligonkári
v zložení Ľubomír Šoltís, Nina Šoltísová, Gabriel Bodnár
ml., Ján Pastrnák ml. získali
strieborné pásmo a sólistka speváčka Simona Chovanová strieborné pásmo.
V tom istom čase sa vedúce
kolektívov detských skupín
zúčastnili školenia výučby

a nácviku detských folklórnych skupín vo Svidníku.
V nedeľu 29. septembra
sme prijali pozvanie na oslavy
95. výročia založenia okresnej
hasičskej jednoty a 140. výročia hasičstva v Sp. Sobote, kde
sme všetkým zúčastneným
zaspievali a zatancovali.
12. - 13. októbra sme boli súčasťou Margecianských
fajnot, kde sme v sobotu
predviedli naše kuchárske
znalosti a zručnosti pri varení
tradičných domácich špecialít a v nedeľu na hlavnom pódiu sme vystúpili s pásmom

„A v tých Batizovciach tam je
dobre“. Počas
dvoch krásnych dní sa
tam vystriedalo okolo 19 tisíc návštevníkov. Veríme, že
na tomto podujatí sme boli
prvýkrát, ale nie posledný.
V poslednú októbrovú
nedeľu sme boli so staršími
deťmi zatancovať a zaspievať
v susednej obci Gerlachov na
podujatí „Úcta k starším“.
V sobotu 16. novembra
sme sa zúčastnili vo Svite
spomienkovej akcie „Deň
študenstva, ktorý organizovalo CVČ Svit a mládežnícky parlament mesta Svit, kde
sme v dome kultúry zaspievali, zatancovali a zahrali na
heligónkach.
22. novembra v piatok sme
zorganizovali v spolupráci so
SENIOR JÁNOŠÍK Svit „Teplákový ples“, ktorý veríme, že
o rok zopakujeme znova.
FOND NA PODPORU
UMENIA nás podporil
v projekte „Zachovávame
tradície našich predkov“.
Z projektu sme zakúpili 6 fol-

klórnych čižiem,
vyrobili sviatočný
kroj - modrý lajblík a modré nohavice, 2 biele nohavice. Chceme veľmi pekne
poďakovať pani Horevajovej
za ich výrobu. Zakúpili sme
5 klobúkov a 3 opasky. Doplnili sa krojové súčasti, dali
sme opraviť a naladiť heligónky, uhradili časť cestovných nákladov a výrobu propagačných banerov.
Členovia kultúrnej komisie, folklórnej skupiny a Klubu žien začali s prípravou
pečenia vianočných oblátok,
ktoré budú ponúkané na akcii Príchod Mikuláša do obce
5. 12. 2019.
Aj tento rok ponúkame našim občanom, ktorí dosiahli
vek 80 rokov a viac, Vianočnú koledu, ktorá sa uskutoční
22. 12. 2019. Záujem prosím
nahláste na t. č. 052/7756312
alebo osobne na Obecnom
úrade do 20. 12. 2019.
Na sklonku roka 2019 sa
uskutoční členská schôdza
pre všetkých členov FSk Batizovce, kde si zhrnieme čin-

nosť v roku 2019.
Myslím si, že rok 2019 bol
veľmi náročný, čo sa týka
počtu vystúpení (zatiaľ okolo
40), každý týždeň skúšky, či
už deti, alebo dospelí.
Jeden z našich cieľov bol
vrátiť Batizovce na Zamagurské folklórne slávnosti, čo sa
nám aj podarilo. Získali sme
množstvo zážitkov a hlavne
skúseností.
V roku 2020 plánujeme
zorganizovať ďalší ročník Folklórnych slávností obce Batizovce, ktoré sa budú konať 9.
mája.

Keďže sa nám blížia vianočné sviatky, chceli by sme
sa poďakovať za spoluprácu
a podporu v roku 2019 hlavne všetkým členom FSk, obci
Batizovce na čele s pánom
starostom, poslancom obecného zastupiteľstva, všetkým
spoluobčanom, organizáciám
a firmám v obci, materskej
a základnej škole a všetkým,
ktorí nás pozvali na svoje
podujatia. Prajeme im požehnané vianočné sviatky a do
nového roka veľa úspechov,
zdravia a trpezlivosti.
Za FSk Ľubomír Šoltís
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Ročný súhrn aktivity
zásahovej jednotky DHZ Batizovce

V rámci zásahovej činnosti sme v roku 2019 zasahovali celkovo 18 krát, z toho bolo 9 technických a 9 hasičských výjazdov. Hasičských výjazdov v katastri obce bolo
celkovo 4. Najnáročnejší mesiac bol marec (5 výjazdov)
a najťažšie výjazdy 1. 4. pri lesnom požiari v Tatranských
Zruboch a 21.4. pri lesnom požiari v Kravanoch. Po dlhšom období sme zaznamenali výjazd aj kvôli pátraniu po
nezvestnej osobe. Pri technických výjazdoch sa jednalo najme o čistenie kanalizačných a odtokových rúr pre
občanov a obec. Po doplnení našej výzbroje o kufrík pre
zasahovanie pri bodavom hmyze, sme zasiahli pri likvidácii ôs 4 krát, z toho jeden zásah bol s použitím výškovej
lanovej techniky.
Členov zásahovej jednotky
sa snažíme vzdelávať v rôznych školeniach, preto sme
sa zúčastnili previerky pripravenosti, ktorú organizujú
dobrovoľní hasiči zo Spišského Bystrého. Zorganizovali
sme školenie na preverenie
zásahovej techniky a protipovodňového vozíka spoločne s DHZo Štrba na štrkovisku v Batizovciach. 6 členov sa
zúčastnilo 4 dňového veliteľského školenia, ktoré pripravuje HaZZ v Poprade raz za
5 rokov. Členovia zásahovej
jednotky prezentovali svoju
činnosť a techniku aj pre deti
z materských škôl v Batizovciach a Huncovciach.
Aj tento rok sme svojou

činnosťou a aktivitou ostali
v rámci celoplošného zaradenia síl a prostriedkov SR
v druhej najvyššej kategórii
A. V rámci podpory pre tieto zasahujúce jednotky sme
z ministerstva vnútra dostali
5 000€ dotáciu, ktorú môžeme využiť na doplnenie
zasahujúcej techniky, výzbroje, výstroje a doškolenie
členov. Konkrétne sme takto
zakúpili: dva ťažké zásahové
obleky, dva páry zásahových
topánok, zásahové D a kombinovanú D prúdnicu, clonovú prúdnicu, vak zapojený
do hasiaceho „D“ programu
obsahujúci prúdnice, rozdeľovač, hadice a ďalšie armatúry najme pre lesné požia-

Hasičské súťaže

V Podtatranskej hasičskej lige v roku 2019 nás zastupovali
ženy CO nad 35 rokov, muži CO nad 35 rokov a dorastenci.
V súťaži mladých hasičov sme mali zastúpenie v dvoch 5
členných družstvách - chlapci a dievčatá.
Muži CO sa zúčastnili na 9-tich súťažiach, kde obsadili 2 x
1. miesto, 4 x 2. miesto a 3 x 3. miesto a s počtom bodov 69
skončili na celkovo 2. mieste o bod za Šuňavou.
Ženy CO sa zúčastnili na 6-tich súťažiach, kde obsadili 5
x 1. miesto a raz 2. miesto a v konečnom poradí obhájili 1.
miesto v PHL za rok 2019.
Dorastenci sa zúčastnili na 17-tich súťažiach, kde boli 10 x
na 1. mieste, 6 x na 2. mieste a len raz boli na treťom mieste,
čo im zaručilo celkovo 1. miesto a taktiež obhájili minuloročné prvenstvo v PHL.
Mladí hasiči sa zúčastnili ôsmich súťaží, kde v celkovom
poradí skončili dievčatá na
13. mieste zo 17-tich a chlapci na 17. mieste z 24 družstiev.
Dorastenci sa ešte zúčastnili Východoslovenskej súťaže dorastu v Hranovnici , kde skončili na 11. mieste.
Ženy CO a muži CO sa zúčastnili finále Východoslovenskej ligy konanej v obci Dravce, kde ženy skončili na peknom
2. mieste a muži skončili na nepopulárnom 4. mieste.
Tieto súťaže máme zaradené do plánu výcviku pre daný
rok.
Za reprezentáciu nášho DHZ a obce im veľmi pekne ďakujeme. 
Marián Chromek

re, trhací hák, 25 l penidla,
kufrík na odchyt a likvidáciu
bodavého hmyzu, rádiostanica do vozidla T815, dve
ľahké prilby a rukavice pre
záchranu na vode, sadu vákuových dláh na zlomeniny,
transportnú plachtu a rybárske čižmy.
Aj vďaka vlastným zdrojom a dotácii z obce sa nám
po dlhom čase podarilo zakúpiť ojazdené vozidlo Fiat
Ducato, nielen pre potreby
zásahov, ale aj cestovania
súťažných družstiev. Okrem
používania vozidla pre potreby DHZ sa osvedčilo aj
pri pomoci v rámci obce, folklórnej skupiny, klubu žien
a mnohých iných aktivitách.
Veríme že toto vozidlo bude náhradou za dosluhujúcu Aviu A31. V rámci našej
dobrovoľníckej činnosti sme

si vlastnými silami opravili
a vynovili kuchyňu a zrekonštruovali hasičskú vežu, kde
sa nám podarilo nainštalovať
aj poloautomatický systém
na vyťahovanie hadíc. Po
dlhom čase sa nám podarilo
otvoriť nový hasičský areál
vedľa futbalového ihriska,
ktorý bude slúžiť pri výcviku
našich členov a taktiež pre
organizovanie súťaží. Tu sa
vybudovala bežecká dráha,
štartovacia plocha a dostatočne veľké parkovisko. Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať najmä obci, pánovi starostovi a poslancom
za aktívnu pomoc pri budovaní tohto areálu.
Do budúceho roku chceme pokračovať najmä vo
vzdelávaní členov zásahovej
jednotky a doplnení technického zázemia. Požiadali
sme o opätovné zaradenie do
A kategórie zásahových jednotiek. Začali sme s rekonštrukciou bývalého skladu
pohonných hmôt a veríme,
že sa nám podarí začať práce v rámci hasičského múzea
v starej škole. Veľa práce na
nás čaká pri údržbe a budovaní hasičského areálu vedľa
futbalového ihriska. Výbor
DHZ sa aj touto cestou chce
poďakovať všetkým aktívnym členom, obci Batizovce,
sponzorom, podporovateľom a priateľom DHZ za ich
pomoc, ktorou prispeli ku
zvýšeniu kvality pri obrane
a ochrane života a majetku.

Marián Chromek

Podanie daňového priznania
na daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2020

Obec Batizovce touto cestou informuje daňovníkov o povinnosti podať daňové priznanie na daň
z nehnuteľností a daň za psa na rok 2020. Túto povinnosť
je potrebné splniť najneskôr do 1. februára 2020 na OcÚ
Batizovce.
Povinnosť podať daňo- ho povolenia, kolaudácia
vé priznanie majú fyzické rodinného domu, zmena
alebo právnické osoby, kto- funkčného využitia stavré v roku 2019 nadobudli by, zmena druhu či výmery
nehnuteľnosť
(pozemok, pozemku, zmena výmery
rodinný dom, garáž) na- zastavanej plochy, postavepríklad kúpou, darovaním nie a dokončenie ohlásenej
a zmena vlastníctva nehnu- drobnej stavby…).
teľnosti je zapísaná v KAAk v priebehu zdaňovaTASTRI NEHNUTEĽNOS- cieho obdobia nadobudne
TÍ k 1. januáru 2020 a rov- daňovník nehnuteľnosti denako tak vlastníci nehnu- dením alebo vydražením,
teľností, ktorí zaznamenali vzniká mu povinnosť podať
zmeny v roku 2019 (zmeny priznanie už počas aktuálvýmery, vydanie stavebné- neho zdaňovacieho obdo-

bia, a to do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
Daňová povinnosť vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom
nehnuteľnosti na základe
právoplatného osvedčenia
o dedičstve alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí
podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe
podaného priznania vyrubí
správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne
zdaňovacie obdobie.
Daňové priznanie za psa
podáva daňovník v priebehu
roka do 30 dní od obstarania

psa staršieho ako 6 mesiacov.
Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi
dane v prípade, že nastane
nová skutočnosť, ktorá súvisí
s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie
psíka (ktorý je predmetom
dane) je potrebné oznámiť
do 30 dní, pretože zanikla
daňová povinnosť.
Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým
zmeny v roku 2019 nenastali. Daň na rok 2020 im bude
vyrubená rozhodnutím na
základe posledného podaného priznania.

Mgr. Silvia Benková

Miestne dane
a poplatky budú stúpať

Dokončenie zo 6. strany
V nadväznosti na uvedené budeme na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva schvaľovať návrh
VZN týkajúci sa predmetnej
problematiky.
Aj novela zákona o dani
z príjmov, ktorou sa zvyšuje
nezdaniteľná časť základu dane, spôsobuje aj v našej obci
prehodnotenie výšky miestnych daní. Aby sa udržal chod
miest a obcí aspoň na doterajšej úrovni, je nevyhnutné,
aby sa samospráva zaoberala
aj touto problematikou.
Na obce a mestá sú zo
strany štátu kladené čoraz
väčšie nároky, no bez finančného krytia. Na najbližšom zastupiteľstve sa bude
taktiež prerokovávať návrh
Programového rozpočtu na
rok 2020. Na tento strate-

gický dokument je kladený
nesmierny dôraz. Ide o dokument, ktorý je základom
finančného
hospodárenia
obce. Za najzákladnejšie investičné priority realizované
a financované v budúcom
roku 2020 z kapitálových výdavkov považujem výstavbu
ďalšej časti chodníka na Ul.
osloboditeľov popri št. ceste
č. III/3064, rekonštrukciu
sály kultúrneho domu a pokládku asfaltového koberca
na Ul. Jurkovičovej. V súčasnosti prebiehajú rokovania
o možných stavebno-technických riešeniach úpravy
tejto ulice.
Ďakujem za pozornosť a
všetkým aj za vykonanú prácu v prospech rozvoja našej
obce.
JUDr. Gabriel Bodnár,
starosta obce

Aj futbalová prípravka

Obecný futbalový klub
a obec Batizovce reprezentovali počas jesennej časti tri
družstvá.
Muži prechádzajú generačnou prestavbou kádra
a oveľa viac príležitostí dostávajú najmä mladí odchovanci klubu. Síce budú počas
zimy okupovať poslednú
priečku so 6 bodmi po šiestich remízach, ale v zápasoch
častokrát nedokázali naplno
bodovať iba kvôli nedostatku skúseností a neefektivite
v zakončení. Obraz hry pritom mnohokrát nesvedčil
o tom, že by sa naše družstvo
malo nachádzať na spodnom
konci tabuľky. Do jarnej časti
však nejdeme s priepastnou
bodovou stratou, očakávame
zlepšenie a taktiež aj posun
do pokojnejších vôd tabuľky.
Dorastenci začali svoju
druhú spoločnú sezónu nepriaznivo, z prvých šiestich
zápasov dokázali získať iba
jeden bod po remíze v Spišskej Teplici. V nasledujúcich
piatich zápasoch ale zabrali,
získali 10 bodov po troch
výhrach a jednej remíze
a zimovať budú na peknom
piatom mieste z osemčlennej
tabuľky. K tomuto postaveniu prispel nemalou mierou
aj nový tréner dorastu - pán
Peter Kinský. Chlapci ukázali, že dokážu odohrať rovnocennú partiu častokrát aj
s družstvami z vyšších priečok v tabuľke a veríme, že
v nastolenom trende budú

pokračovať aj v jarnej časti.
Futbalová prípravka pre
deti do 11 rokov bola vytvorená počas leta pod vedením trénerskej dvojice
Jozef Fábian a Peter Hutník.
Našich najmenších futbalistov a futbalistky futbal baví - odráža sa to nielen na
tréningovej účasti, kedy sa
aj napriek rôznym školským
a mimoškolským povinnostiam dokážu zísť na tréningoch v hojnom počte, ale aj
na postavení v tabuľke. Naši
najmladší hráči a hráčky budú zimovať so 17 bodmi po
4 výhrach, 5 remízach a len
3 prehrách na veľmi peknom druhom mieste. A hoci
môžeme byť s postavením
v tabuľke veľmi spokojní,
ešte viac nás teší to, čo je
pri najmenších hráčoch najdôležitejšie a čo aj do bodky napĺňajú - tým je radosť
z hry, ochota pracovať na sebe a zlepšovať sa.
Dovoľte nám v mene výboru OFK poďakovať všetkým fanúšikom za priazeň
a podporu počas celého
roka 2019 a popriať nielen
priaznivcom príjemné prežitie vianočných sviatkov
a do nového roku najmä veľa zdravia, šťastia a rodinnej
pohody. Veríme, že vás budeme môcť aj v roku 2020
privítať počas domácich zápasov našich družstiev a že aj
vďaka vašej podpore budeme
spoločne napredovať.

Ing. Peter Hutník

