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ABRAHÁMSKE NOVINY BOLI PRI TOM...

Dňa 29.11.2008 sa v Matúškove pri Galante konalo
zasadanie rozšíreného grémia HZDS. Súčasťou bola aj
tlačová beseda k aktuálnym otázkam regionálneho rozvoja. Na tlačovej besede sa zúčastnili p. P. Baco, europoslanec a bývalý minister hospodárstva, K. Tóthová,
poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti a p. D.
Štrochová, za ministerstvo zahraničných vecí SR. Hlavné okruhy otázok sa sústredili na problematiku integrácie Slovenska do štruktúr EÚ, transformáciu poľnohospodárstva smerom na EÚ, čerpanie eurofondov, ale aj
možnosti regionálneho rozvoja v podmienkach EÚ.
Konkrétne nás zaujímalo, ako bude prebiehať dostavba

kanalizácie v našej obci, ako sa poslanci stavajú k otázke
vstupu zahraničných investorov do poľnohospodárstva,
osobitne k vykupovaniu poľnohospodárskej pôdy. Na
položené otázky veľmi konkrétne odpovedali europoslanec P. Baco a prof. K. Tóthová. Stručne vysvetlili
zámer HZDS a vlády SR v zhode s politikou EÚ do roku
2015, z čoho vyplýva povinnosť dobudovať kanalizáciu
v obciach s viac ako 2000 obyvateľmi, pričom na tieto
projekty možno čerpať eurofondy. Po uvedenom termíne
nemožno prevádzkovať tzv. trativody (hrozí pokuta),
naopak možno používať ekologicky prípustné tzv. suché
záchody. V našej obci sa v zmysle začatého projektu
vybudovať kanalizáciu v obci bude možné uchádzať
o ďalšie finančné prostriedky na dobudovanie celého
systému. Z hľadiska vstupu kapitálu do oblasti poľnohospodárstva, je to úplne v zhode s euroústavou o slobode podnikania. Poslanci však zdôraznili, že pozemky nemôžu skupovať fyzické osoby, ale len právnické osoby.
Na druhej strane treba ľudí vychovávať, aby si uvedomili, že pôda je trvalé bohatstvo, ktorého sa nemožno
pre vidinu momentálneho finančného prospechu nerozmyslene zbavovať. Cena pôdy v našom regióne je vysoká a dopyt bude vždy predbiehať iné regióny. Úplný
záznam tlačovej besedy odvysielala regionálna televízia
RtvKrea.sk (Galanta).
H. Bernadičová

ZMENY V DANIACH A POPLATKOCH V ROKU 2009
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2008 schválilo Všeobecnozáväzné nariadenia obce na
rok 2009 a Sadzobník poplatkov na rok 2009.
Všeobecnozáväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností
Daň z pozemkov – sadzba dane z pozemkov sa zvyšuje na 0,32 % zo základu dane z pozemkov.
Daň zo stavieb – ročná sadzba dane zo stavieb na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
stavby sa zvyšuje na 2,- Sk/m2 – 0,07 Eur.
Daň z bytov – ročná sadzba dane z bytov sa zvyšuje na 2,- Sk/m2 – 0,07 Eur.
Všeobecnozáväzné nariadenie obce o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
Obec zmluvne zabezpečí zber, vývoz a skladovanie komunálneho odpadu s firmou EKOLO Senec v dvojtýždňových intervaloch počas celého roka. Pri výmene smetnej nádoby bez ohľadu na dobu používania
uhradia fyzické aj právnické osoby 800,- Sk – 26,56 Eur (nádoba na kolieskach 900,- Sk – 29,87 Eur)
Sadzby za zber, odvoz, uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu:
domácnosť s 1 osobou 410,-Sk/rok – 13,61 Eur
domácnosť s 2 osobami 290,-Sk na osobu/rok – 9,63Eur
domácnosť s 3 osobami 240,-Sk na osobu/rok – 7,97 Eur
omácnosť so 4 osobami 220,-Sk na osobu/rok – 7,30 Eur
domácnosť s 5 osobami 200,-Sk na osobu /rok – 6,64Eur
domácnosť so 6 osobami 180,- Sk na osobu/rok – 5,97Eur
domácnosť so 7 osobami 160,- Sk na osobu/rok – 5,31Eur
domácnosť s 8 osobami 150,- Sk na osobu/rok – 4,98Eur
domácnosť s 9 a viac osobami 140,- Sk na osobu/rok – 4,65Eur

Domácnosť s 5 a viac osobami si môže zakúpiť ďalšiu nádobu. Poplatok za jej používanie je 410,-Sk/rok
– 13,61 Eur.
Sadzobník poplatkov
Sadzba poplatku za vodu pre fyzické aj právnické osoby sa zvyšuje na 16,- Sk/m3 – 0,53 Eur.
Poplatok za vodomer je 100,- Sk/ročne – 3,32 Eur.
Vydanie záväzného stanoviska pre fyzické osoby je 500,- Sk – 16,60 Eur.
Vydanie záväzného stanoviska pre právnické osoby je 1000,- Sk – 33,19 Eur.
Zita Hričová
pracovníčka OcÚ

