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Futbal zažil 

ťažký rok  
Dedinský futbal nielen v našej 

obci zaživa krízu, futbalu 

nepomohla ani momentálna 

situácia.  

Opatrenia proti šíreniu 

pandémie koronavírusu 

spôsobili až úplné zrušenie 

a anulovanie futbalovej 

sezóny 2019/2020. 

Jesennú časť sezóny 2020/21 

sme otvorili už aj s novými 

pravidlami. Došlo totiž 

k zlúčeniu východnej 

a západnej časti VII. ligy. To 

pre TJ Pusté Čemerné 

znamená viac zápasov a viac 

cestovania. Nakoniec sa 

nedohrala ani otvorená 

sezóna, keďže situácia sa na 

jeseň opäť zhoršila.  

V roku 2020 sa nám podarilo 

finančne zastabilizovať klub, aj 

so zníženou dotáciou od obce. 

Aj momentálna situácia 

spôsobila, že TJ nakoniec časť 

poskytnutej dotácie vrátila 

obci. 

Počas prerušenej sezóny sme 

naďalej zabezpečovali 

starostlivosť o ihrisko a celý 

areál. Teší nás veľký záujem 

detí o jeho využívanie.  

 

 

 

 

Chceš futbalu pomôcť alebo si 

ho zahrať, spoznať nových 

ľudí, precestovať región, 

naučiť sa pracovať v tíme, no 

predovšetkým hrdo 

reprezentovať svoju obec? 

Si vítaný, ty a aj tvoji kamaráti. 

Bowling spojil občanov 
Uvoľnenie opatrení nám umožnilo 1. júla zorganizovať 2. ročník 

Bowllingového turnaja Pustočemerňanov. 

V systéme dvoch základných skupín a hre “každý s každým“ si svoje 

zručnosti v bowlingu prišlo zmerať až 16 hráčov z obce. Finálovú 

osmičku tvorili 4 najlepší zo základných skupín. Na mená víťazov 

turnaja sme čakali do neskorých nočných hodín.  

A kto zvíťazil? Na 4. mieste sa umiestnil Miloš Mikloš, rozstrel rozhodol 

o treťom a druhom mieste. Tretie nakoniec obsadil Marián 

Dančišin, strieborná pozícia patrila Petrovi Holejovi. Celkovým 

víťazom turnaja sa s najväčším počtom bodov stal Tomáš Melega. 

Cenu za najviac bodov v kole získal Miloš Mikloš. Za správnosť 

výsledkov a ich zápis zodpovedal Emil Dančišin.  

Bowlling dokázal spojiť rôzne vekové skupiny, zároveň účasť hráčov 

naznačuje, že o tento šport je v obci záujem. Ďakujeme všetkým 

zúčastneným, blahoželáme víťazom a už teraz sa na vás tešíme 

o rok pri treťom ročníku Bowlingového turnaja Pustočemerňanov.  

  

   

Turnaj v stolnom tenise 

prekvapil   
  Stolný tenis sa teší veľkej obľube, svedčí o tom účasť až 24 hráčov, 

ktorá prekvapila aj organizátorov tradičného stolnotenisového 

turnaja.  

V utorok 6. januára sa už skoro popoludní  začali v sále obecného 

úradu schádzať prví účastníci novoročného stolnotenisového 

turnaja. Po prvých organizačných pokynoch a rozdelení do skupín 

sa začalo hrať. Pre hráčov sme aj tentokrát pripravili občerstvenie. 

Ako teda skončil turnaj v roku 2020?  

Na štvrtom mieste sa umiestnil Stanislav Puchý, tretiu, bronzovú 

priečku obsadil Peter Holej. O prvé miesto bojovali Ján Babjak 

a Tomáš Melega. Víťazom turnaja sa nakoniec stal druhý 

menovaný Tomáš Melega. Druhú priečku obsadil Ján Babjak.  

Veríme, že v tradícii turnaja budeme pokračovať aj tento rok, 

v náhradnom termíne.  

 

.  

Koronavírus  

zmenil náš život  
strana 4   

Zmapovali sme  

 cintorín  
strana 4   

Opravili sme  

obecné cesty 
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Pohyb obyvateľstva 
2020 

Rok 2020 v 
zastupiteľstve 
Obecné zastupiteľstvo 

zasadalo šesťkrát, prijalo 43 

uznesení a jedno všeobecne 

záväzne nariadenie. 

 

Vyberáme to najdôležitejšie 

z rokovaní zastupiteľstva:  

• OZ uzavrelo predaj časti 

pozemku a zriadenie 

vecného bremena pod 

trafostanicou pri OcÚ 

• Schválilo Memorandum 

k rozdeleniu pozemku pod 

lesom 

• Riešilo zriadenie novej 

internetovej stránky 

• Schválilo nový jednoduchší 

sadzobník poplatkov – 

zrušenie cintorínskeho 

poplatku. 

• Schválenie zámeru pre 

realizáciu projektov: 

- Multifunkčného ihriska – 

aktualizácia projektu, 

príprava na realizáciu  

- Kamerový systém – 

primárne snímanie 

križovatiek v obci, okolia 

úradu a cintorína 

- Úprava projektu 

vydláždenia priekop 

v obci – podanie žiadosti 

na Envirofond.  

• Prijatie nového VZN č. 

1/2020 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. 

• Schválenie rozpočtu obce 

na rok 2021 s plánom:  

- rekonštrukcia zastávok 

v obci, výstavba skladu 

pri obecnom úrade, 

oprava domu nádeje 

a iné.  

 

Viac informácii na stránke: 

www.pustecemerne.sk 
 

Zdravie sa stalo v roku  

2020 ešte cennejším. 

Samospráva preto pre 

dôchodcov obce 

pripravila balíček 

vitamínov. Ten 

obsahoval vitamín C, 

D2, zinok a aj niečo 

sladké pre energiu.  

Na sviatok Pamiatky zosnulých 

sme online odvysielali svätú liturgiu 

s panychídou za zomrelých 

farnosti. 

Bol to prvý prenos, ktorým sme sa 

pridali k väčším samosprávam, 

ktoré takéto prenosy prinášajú.  

Cintorín sme pripravovali na 

dôstojné prežitie sviatkov, 

počas ktorých viac myslíme 

na našich blízkych, ktorí už nie 

sú medzi nami.   

Okrem základných prác ako 

kosenie, strihanie zelene sme 

opravili starú bránu a pripravili 

aj stojan na krhly a metličky 

na očistenie hrobov. Stojan 

bude namontovaný na jar.  

Mikuláš, aj napriek situácii, v akej 

žijeme, si našiel cestu do našej 

obce a potešil všetky poslušné 

deti. Ako sám povedal, prišiel bez 

čerta, no s balíčkom, lebo u nás sú 

len dobré deti. Veríme, že o rok 

príde opäť.  

Koniec roka sme okrem iného 

využili aj na prípravu nového 

kalendára na rok 2021, 

s fotografiami obce. 

Úvodné slovo 

starostu 
Milí spoluobčania,  

v rukách držíte vynovené obecné noviny, ktoré 

na svojich stránkach mapujú udalosti roka 2020. 

Minulý rok začal sľubne. Hneď v jeho úvode sme 

so starostami okolitých obcí podpísali dohodu 

o spoločnom postupe pri realizácii kanalizácie, 

na ktorú všetci netrpezlivo čakáme.  

Ďalšie plány zmarila nastupujúca pandémia a my 

sme museli reagovať na nové výzvy.  Život nie len 

v obci, ale aj na celom Slovensku sa spomalil či 

úplne zastavil. Zrušené alebo obmedzené boli 

kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 

Aj my sme pracovali na tom, aby sme pomohli 

hlavne vám, občanom obce. Pripravili sme 

ochranné balíčky, zaviedli  potrebné opatrenia 

a tiež rozdali vitamíny. Samozrejme, vždy sa dá 

urobiť viac. 

Hovorí sa, že kríza je aj príležitosť, a tak sme sa 

venovali viacerým iným väčším aj menším 

projektom, o ktorých sa v novinách dočítate.  

Podarilo sa nám presadiť realizáciu opravy cesty 

do obce Voľa. Na rekonštrukciu tejto cesty sme 

čakali roky. Tiež sme pokračovali v boji proti ťažbe 

zeolitu.  

V týchto dňoch prebieha aj prvé plne 

elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska. 

Prinášame vám základne informácie k tejto 

udalosti, ktorá môže ovplyvniť aj náš život. 

Pandémia výrazne zasiahla aj šport, napriek to-

mu sa podarilo zorganizovať niektoré podujatia.  

Obzvlášť ma potešil Bowlingový turnaj, ktorý spo-

jil občanov, pretože spolu tvoríme jednu 

komunitu. 

Rok 2020 bol iný, hektický a všetci sme už una-

vení, no v tejto chvíli je najdôležitejšie zdravie, 

ktoré vám všetkým prajem. Pevné verím, že tento 

rok bude opäť iný, lepší ako predošlý. 

Prajem vám príjemné čítanie. 

 

Juraj Jevin 

starosta obce Pusté Čemerné  

 

Počet obyvateľov s trvalým pobytom: 

366 
Počet obyvateľov s prechodným pobytom: 

22 

Mužov: 

150 
Žien: 

159 

Detí do 15r: 

57 

Dôchodcovia: 

83 

Počet úmrtí:  

5 
Mužov: 

3 
Žien: 

2 

Počet narodení: 

7 
Chlapcov: 

3 
Žien: 

4 

Najstaršia občianka je narodená v roku: 

1929 

Najstarší občan je narodený v roku: 

1933 

Život v obci Pusté Čemerné 

Občasník, nepredajný, informačný leták obce 

Vydáva: Obec Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4,  

072 22 Strážske, www.pustecemerne.sk  

Pripomienky a návrhy posielajte na: 

webmaster@pustecemerne.sk  

Texty: Ing. Juraj Jevin, Grafické spracovanie: Ing. Juraj 

Jevin, Jazyková úprava:  Eva Miklošová 

 

.  

  

Obecný úrad  
kontaktné údaje 

Adresa:  

Obec Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4, 072 22 

Strážske 

I: www.pustecemerne.sk 
 

Podateľňa, pokladňa:  

Mária Hreňová 

E: obec@pustecemerne.sk 

T: +421 (0) 56 647 73 03  
 

Starosta obce: 

Ing. Juraj Jevin  

T: +421 (0)910 510 044 

E: starosta@pustecemerne.sk  

Úradné hodiny: 
 

Po: 07:00 – 15:00 

Ut: 07:00 – 16:00 

St:   07:00 – 15:00 

Št: 07:00 – 15:00 

Pi:   07:00 – 14:00 
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Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby  

na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. 

 

Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk.  

Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu SODB 2021. 
 

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt. 

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva 

rodné číslo dieťaťa. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k 

rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021. 

 

Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť 

s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2020 v skratke a na fotografiách  
Prehľad udalostí a tém, ktorým sme sa v obci venovali v roku 2020 

Úvod roka patril dokončeniu rekonštrukcie elektrického 

vedenia v obci, ktorú realizovala VSD a.s. Aj keď sa táto 

rekonštrukcia neobišla bez problémov, obci sa v rámci nej 

podarilo nainštalovať ďalšie tri svietidlá verejného 

osvetlenia (VO)a premiestniť rozvádzač VO na prístupné 

miesto, čím sa zjednodušila manipulácia a ovládanie VO.  

Vedenie obce oslovilo majiteľa 

budovy bývalej materskej školy, JUDr. 

Ladislava Faludiho, konateľa 

spoločnosti ARS BONI ET AEQUI s.r.o. 

s ponukou osobného stretnutia 

a hľadania riešenia pre budovu.  Žiaľ, 

obec nedostala odpoveď.   

Minulý rok sme zažili naozaj netradičnú Veľkú noc. Mimoriadnu situáciu 

sme sa snažili zmierniť a v spolupráci s gréckokatolíckou 

a rímskokatolíckou farnosťou sme pripravili vysielanie cez obecný 

rozhlas. Na Veľký piatok sme odvysielali krížovú cestu a na Veľkonočnú 

nedeľu požehnanie jedál. 

Magnóliu pred obecným úradom sme ozdobili kraslicami, veríme, že 

tento rok ju ozdobíme spoločne.    

Autobusové zastávky 

v obci by si zaslúžili 

kompletnú výmenu.  

Kým sa tak stane, 

s pracovníkmi obce sme 

obnovili zastávku na 

„Huštaku“. Obec táto 

oprava nestala ani cent.  

. Bola opravená  

Máj zdobil okolie 

obecného úradu aj tento 

rok,  na novom mieste.  

Posledný februárový deň 

patril voľbám do NR SR.  

V rámci príprav sme 

opravili lemovanie pódiá 

v spoločenskej sále, 

opravili osvetlenie 

a pripravili celkové 

technické zabezpečenie 

volieb.  

K obecnému úradu sme 

pridali nový odpadkový 

kôš a dva stojany na 

bicykle. Jeden stojan 

pribudne aj k domu 

nádeje na cintoríne.   

 
 

Sčítanie obyvateľov 2021 
Plne elektronické sčítanie obyvateľov - od 15.2.2021 do 31.3.2021 

Vážení obyvatelia, 

Slovenská republika po prvýkrát vo svojej histórii uskutočňuje elektronické sčítanie obyvateľov. 

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-

ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.  

 

Sčítanie pomocou asistenta 

Termín asistovaného sčítania sa z dôvodu pandemickej situácie posúva na obdobie 1. 4. 2021 – 31. 

10. 2021.  

Z tohto dôvodu prosíme, využite možnosť sčítať sa v období  do 31.3.2021 samostatne alebo 

s pomocou blízkej osoby, no hlavne bezpečne.  

 

 

Darujte 2% z dane 
Podporte organizácie pôsobiace v obci cez 

možnosť darovania 2% zo zaplatenej dane. 

Tento rok môžete takto podporiť TJ Pusté 

Čemerné.  

V novinách nájdete vložené predvyplnené 

vyhlásenie, ktoré je určené pre zamestnancov, 

za ktorých podáva daňové priznanie 

zamestnávateľ.  

Toto  vyhlásenie doplňte o vaše údaje, údaje 

o poukázanej sume (podľa pokynov) a spolu s 

Potvrdením o zaplatení dane  doručte do 30. 04. 

2021 na daňový úrad podľa vášho bydliska 

alebo odovzdajte na obecnom úrade do 

26.04.2021. 

 

Ak si daňové priznanie podávate sami alebo ste 

živnostník, údaje pre poukázanie 2% z dane 

vpisujete priamo do tlačiva.  

Údaje TJ Pusté Čemerné: 

IČO: 17075874 

Názov: Telovýchovná jednota Pusté Čemerné 

Právna forma: Občianske združenie 

Ulica: Pusté Čemerné (bez súpisného čísla)  

Mesto: Pusté Čemerné 

PSČ: 07222 
 

V prípade otázok či potreby ďalšieho tlačiva nás 

neváhajte kontaktovať.  
 

Vopred ďakujeme za každý jeden dar.  
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Opravili sme obecné cesty  
Obec financovala opravu dvoch úsekov obecných ciest z vlastných zdrojov. 

Koronavírus zmenil náš život  
Rok 2020 poznačil boj s pandémiou koronavírusu. Táto situácia neobišla ani 

našu obec, ochromila kultúrny a spoločenský život a samospráve pripravila 

nové výzvy, ktorým musela čeliť.  

Zmapovali a zdigitalizovali sme cintorín  

Jedným z projektov, ktorému sa obec  v minulom 

roku venovala, bola aj kompletná digitalizácia 

obecného cintorína.  

Tento projekt nielen sprehľadnil obecný cintorín, 

ale umožní jeho "návštevu" aj rodákom, ktorí tu 

majú pochovaných svojich blízkych.   

Digitálnu mapu cintorína nájdete  na stránke:  

www.slovenskecintoriny.sk/puste-cemerne  

Ak nájdete v mape akúkoľvek chybu,  napíšte na 

mail starosta@pustecemerne.sk. 

Zmapovanie cintorína bol prvý krok k tomu, aby 

sme postupne zavádzali nájomné zmluvy k  

hrobovým miestam. Nielen kvôli zákonu, ktorý to 

vyžaduje, ale týmto spôsobom zavedieme 

poriadok a dôstojnosť  na miesto, ktoré si to 

nepochybne vyžaduje.  

Čím viac odpadu vytriedime, 

tým menej zaplatíme 

 

Obci sa podarilo, aj napriek momentálnej situácii, 

opraviť dva úseky obecných ciest v celkovej dĺžke 

viac ako 150 m v hodnote 4 680,48 € s DPH.  

Išlo o úseky k fotovoltaickej elektrárni a časť úseku 

cesty do lesa na "Viničky". Dané úseky ciest 

nevyužívajú len obyvatelia týchto ulíc, ale v 

podstate všetci nielen občania obce, či už pri 

prechádzke do lesa, či zvážaní dreva.  

Túto investíciu  realizovala obec vďaka úsporám 

z vlastných zdrojov.  

Spustili sme novú obecnú stránku  
  Koncom minulého roka obec spustila novú 

internetovú stránku obce, ktorá ponúka viacero 

nových funkcií. 

Na pôvodnej adrese www.pustecemerne.sk 

nájdete kompletne novú, modernú internetovú 

stránku obce. Okrem základných funkcií ako 

úradná tabuľa, prehľadné zverejňovanie 

dokumentov ponúka aj nové funkcie. Napríklad 

zasielanie noviniek na váš e-mail alebo aj SMS 

   

hlásnik, ktorý vás upozorní na dôležité udalosti. 

Stačí sa zaregistrovať.  

Obec tiež získala kontrolu nad doménou 

a postupne začne používať oficiálne e-maily ako 

starosta@pustecemerne.sk.  

Budeme vďační za akúkoľvek pripomienku či návrh 

na zlepšenie, tie môžete písať na e-mail 

webmaster@pustecemerne.sk 

Tak ako zo začiatku rýchlo reagoval na novú 

situáciu štát, tak sa novej situácii prispôsobovala 

aj obec. Rušenie kultúrnych, spoločenských a 

športových podujatí, uzatvorenie detského 

ihriska, uzatvorenie úradu, zabezpečenie 

dezinfekcie a neustále informovanie občanov. 

Samosprávy pre občanov postupne robili viac 

ako samotný štát a začali napríklad so 

zabezpečovaním rúšok. Výnimkou nebola ani 

naša obec, aj keď rúška podľa názoru občanov 

meškali. „Áno, uvedomujem si, že rúška sme 

občanom dodali neskôr ako iné samosprávy“, 

komentuje situáciu starosta obce Juraj Jevin 

a dodáva: „Občanom sme ponúkli ochranný 

balíček, ktorý okrem  

   

balíček, ktorý okrem rúška obsahoval aj ochranné 

rukavice a infokartu so všetkými dôležitými 

kontaktmi a informáciami“.  

Druha vlna bola v znamení celoplošného 

testovania. Aj keď sa v obci nezriadilo odberné 

miesto, s obcou Voľa sme pripravili spoločné 

miesto pre obe obce.  

Informácie o testovaní dostala každá domácnosť 

priamo do schránok.  

Občanom bolo umožnené dať sa testovať 

v mobilnom odbernom mieste, ktoré priamo 

v obci zriadila armáda, za čo im patrí 

poďakovanie.  

Verme spoločne, že boj s pandémiou čoskoro 

vyhráme a náš život sa vráti do normálu.  

 

 Informácie prichádzali neskoro 

Testovanie – informácie do kazdej schránky  

Zmeny autobusov – info na zastavku  

 

   

Zvyšovanie poplatkov za vývoz odpadu súvisí so 

zvyšovaním cien za jeho uskladnenie na skládke.   

Obec pristúpila po dlhšom období k zvýšeniu 

miestneho poplatku  za komunálne odpady a to 

na úroveň 12,41 € za osobu na rok.  

Dôvodom tohto zvýšenia je nariadenie vlády č. 

330/2018 Z. z., ktoré okrem iného určuje aj cenu za 

uloženie tony odpadu na skládke podľa úrovne 

vytriedeného komunálneho odpadu, ktoré sa 

určuje v % (tabuľka). Už od roku 2019 tak výrazne 

rastie poplatok za uloženie odpadu.   

Naša obec sa dnes nachádza v 3. úrovni, teda 

hodnota vytriedeného odpadu má hodnotu 

medzi 20-30 %. Tento rok tak za uloženie tony 

odpadu na skládke zaplatíme 27 €. To je 

medziročný  nárast o 5 €, od roku 2019 až o 17 € 

za tonu!  

Naopak, ak by sa nám podarilo dostať sa na 

úroveň 4, cena za uloženie by ostala zachovaná, 

s ďalšou úrovňou by dokonca klesla. V konečnom 

dôsledku je teda na nás, koľko za odpad 

v budúcnosti  zaplatíme.   

Obec sa so zvýšením ceny rozhodla ponúknuť aj 

služby navyše, napr. 3 vývozy v roku navyše.  

http://www.slovenskecintoriny.sk/puste-cemerne
mailto:starosta@pustecemerne.sk
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Opravili sme obecné cesty  
Obec financovala opravu dvoch úsekov obecných ciest z vlastných zdrojov. 

Koronavírus zmenil náš život  
Rok 2020 poznačil boj s pandémiou koronavírusu. Táto situácia neobišla ani 

našu obec, ochromila kultúrny a spoločenský život a samospráve pripravila 
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roku venovala, bola aj kompletná digitalizácia 

obecného cintorína.  
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ale umožní jeho "návštevu" aj rodákom, ktorí tu 

majú pochovaných svojich blízkych.   

Digitálnu mapu cintorína nájdete  na stránke:  

www.slovenskecintoriny.sk/puste-cemerne  

Ak nájdete v mape akúkoľvek chybu,  napíšte na 

mail starosta@pustecemerne.sk. 

Zmapovanie cintorína bol prvý krok k tomu, aby 

sme postupne zavádzali nájomné zmluvy k  

hrobovým miestam. Nielen kvôli zákonu, ktorý to 

vyžaduje, ale týmto spôsobom zavedieme 

poriadok a dôstojnosť  na miesto, ktoré si to 

nepochybne vyžaduje.  

Čím viac odpadu vytriedime, 

tým menej zaplatíme 

 

Obci sa podarilo, aj napriek momentálnej situácii, 

opraviť dva úseky obecných ciest v celkovej dĺžke 

viac ako 150 m v hodnote 4 680,48 € s DPH.  

Išlo o úseky k fotovoltaickej elektrárni a časť úseku 
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Spustili sme novú obecnú stránku  
  Koncom minulého roka obec spustila novú 

internetovú stránku obce, ktorá ponúka viacero 

nových funkcií. 

Na pôvodnej adrese www.pustecemerne.sk 

nájdete kompletne novú, modernú internetovú 

stránku obce. Okrem základných funkcií ako 

úradná tabuľa, prehľadné zverejňovanie 

dokumentov ponúka aj nové funkcie. Napríklad 

zasielanie noviniek na váš e-mail alebo aj SMS 

   

hlásnik, ktorý vás upozorní na dôležité udalosti. 

Stačí sa zaregistrovať.  

Obec tiež získala kontrolu nad doménou 
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starosta@pustecemerne.sk.  

Budeme vďační za akúkoľvek pripomienku či návrh 
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Tak ako zo začiatku rýchlo reagoval na novú 

situáciu štát, tak sa novej situácii prispôsobovala 

aj obec. Rušenie kultúrnych, spoločenských a 
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dezinfekcie a neustále informovanie občanov. 
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miesto, s obcou Voľa sme pripravili spoločné 

miesto pre obe obce.  

Informácie o testovaní dostala každá domácnosť 

priamo do schránok.  

Občanom bolo umožnené dať sa testovať 

v mobilnom odbernom mieste, ktoré priamo 

v obci zriadila armáda, za čo im patrí 

poďakovanie.  

Verme spoločne, že boj s pandémiou čoskoro 

vyhráme a náš život sa vráti do normálu.  
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Testovanie – informácie do kazdej schránky  

Zmeny autobusov – info na zastavku  

 

   

Zvyšovanie poplatkov za vývoz odpadu súvisí so 

zvyšovaním cien za jeho uskladnenie na skládke.   

Obec pristúpila po dlhšom období k zvýšeniu 

miestneho poplatku  za komunálne odpady a to 

na úroveň 12,41 € za osobu na rok.  

Dôvodom tohto zvýšenia je nariadenie vlády č. 

330/2018 Z. z., ktoré okrem iného určuje aj cenu za 

uloženie tony odpadu na skládke podľa úrovne 

vytriedeného komunálneho odpadu, ktoré sa 

určuje v % (tabuľka). Už od roku 2019 tak výrazne 

rastie poplatok za uloženie odpadu.   

Naša obec sa dnes nachádza v 3. úrovni, teda 

hodnota vytriedeného odpadu má hodnotu 

medzi 20-30 %. Tento rok tak za uloženie tony 

odpadu na skládke zaplatíme 27 €. To je 

medziročný  nárast o 5 €, od roku 2019 až o 17 € 

za tonu!  

Naopak, ak by sa nám podarilo dostať sa na 

úroveň 4, cena za uloženie by ostala zachovaná, 

s ďalšou úrovňou by dokonca klesla. V konečnom 

dôsledku je teda na nás, koľko za odpad 

v budúcnosti  zaplatíme.   

Obec sa so zvýšením ceny rozhodla ponúknuť aj 

služby navyše, napr. 3 vývozy v roku navyše.  

http://www.slovenskecintoriny.sk/puste-cemerne
mailto:starosta@pustecemerne.sk
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Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby  

na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. 

 

Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk.  

Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu SODB 2021. 
 

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt. 

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva 

rodné číslo dieťaťa. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k 

rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021. 

 

Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť 

s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2020 v skratke a na fotografiách  
Prehľad udalostí a tém, ktorým sme sa v obci venovali v roku 2020 

Úvod roka patril dokončeniu rekonštrukcie elektrického 

vedenia v obci, ktorú realizovala VSD a.s. Aj keď sa táto 

rekonštrukcia neobišla bez problémov, obci sa v rámci nej 

podarilo nainštalovať ďalšie tri svietidlá verejného 

osvetlenia (VO)a premiestniť rozvádzač VO na prístupné 

miesto, čím sa zjednodušila manipulácia a ovládanie VO.  

Vedenie obce oslovilo majiteľa 

budovy bývalej materskej školy, JUDr. 

Ladislava Faludiho, konateľa 

spoločnosti ARS BONI ET AEQUI s.r.o. 

s ponukou osobného stretnutia 

a hľadania riešenia pre budovu.  Žiaľ, 

obec nedostala odpoveď.   

Minulý rok sme zažili naozaj netradičnú Veľkú noc. Mimoriadnu situáciu 

sme sa snažili zmierniť a v spolupráci s gréckokatolíckou 

a rímskokatolíckou farnosťou sme pripravili vysielanie cez obecný 

rozhlas. Na Veľký piatok sme odvysielali krížovú cestu a na Veľkonočnú 

nedeľu požehnanie jedál. 

Magnóliu pred obecným úradom sme ozdobili kraslicami, veríme, že 

tento rok ju ozdobíme spoločne.    

Autobusové zastávky 

v obci by si zaslúžili 

kompletnú výmenu.  

Kým sa tak stane, 

s pracovníkmi obce sme 

obnovili zastávku na 

„Huštaku“. Obec táto 

oprava nestala ani cent.  

. Bola opravená  

Máj zdobil okolie 

obecného úradu aj tento 

rok,  na novom mieste.  

Posledný februárový deň 

patril voľbám do NR SR.  

V rámci príprav sme 

opravili lemovanie pódiá 

v spoločenskej sále, 

opravili osvetlenie 

a pripravili celkové 

technické zabezpečenie 

volieb.  

K obecnému úradu sme 

pridali nový odpadkový 

kôš a dva stojany na 

bicykle. Jeden stojan 

pribudne aj k domu 

nádeje na cintoríne.   

 
 

Sčítanie obyvateľov 2021 
Plne elektronické sčítanie obyvateľov - od 15.2.2021 do 31.3.2021 

Vážení obyvatelia, 

Slovenská republika po prvýkrát vo svojej histórii uskutočňuje elektronické sčítanie obyvateľov. 

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-

ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.  

 

Sčítanie pomocou asistenta 

Termín asistovaného sčítania sa z dôvodu pandemickej situácie posúva na obdobie 1. 4. 2021 – 31. 

10. 2021.  

Z tohto dôvodu prosíme, využite možnosť sčítať sa v období  do 31.3.2021 samostatne alebo 

s pomocou blízkej osoby, no hlavne bezpečne.  

 

 

Darujte 2% z dane 
Podporte organizácie pôsobiace v obci cez 

možnosť darovania 2% zo zaplatenej dane. 

Tento rok môžete takto podporiť TJ Pusté 

Čemerné.  

V novinách nájdete vložené predvyplnené 

vyhlásenie, ktoré je určené pre zamestnancov, 

za ktorých podáva daňové priznanie 

zamestnávateľ.  

Toto  vyhlásenie doplňte o vaše údaje, údaje 

o poukázanej sume (podľa pokynov) a spolu s 

Potvrdením o zaplatení dane  doručte do 30. 04. 

2021 na daňový úrad podľa vášho bydliska 

alebo odovzdajte na obecnom úrade do 

26.04.2021. 

 

Ak si daňové priznanie podávate sami alebo ste 

živnostník, údaje pre poukázanie 2% z dane 

vpisujete priamo do tlačiva.  

Údaje TJ Pusté Čemerné: 

IČO: 17075874 

Názov: Telovýchovná jednota Pusté Čemerné 

Právna forma: Občianske združenie 

Ulica: Pusté Čemerné (bez súpisného čísla)  

Mesto: Pusté Čemerné 

PSČ: 07222 
 

V prípade otázok či potreby ďalšieho tlačiva nás 

neváhajte kontaktovať.  
 

Vopred ďakujeme za každý jeden dar.  
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Pohyb obyvateľstva 
2020 

Rok 2020 v 
zastupiteľstve 
Obecné zastupiteľstvo 

zasadalo šesťkrát, prijalo 43 

uznesení a jedno všeobecne 

záväzne nariadenie. 

 

Vyberáme to najdôležitejšie 

z rokovaní zastupiteľstva:  

• OZ uzavrelo predaj časti 

pozemku a zriadenie 

vecného bremena pod 

trafostanicou pri OcÚ 

• Schválilo Memorandum 

k rozdeleniu pozemku pod 

lesom 

• Riešilo zriadenie novej 

internetovej stránky 

• Schválilo nový jednoduchší 

sadzobník poplatkov – 

zrušenie cintorínskeho 

poplatku. 

• Schválenie zámeru pre 

realizáciu projektov: 

- Multifunkčného ihriska – 

aktualizácia projektu, 

príprava na realizáciu  

- Kamerový systém – 

primárne snímanie 

križovatiek v obci, okolia 

úradu a cintorína 

- Úprava projektu 

vydláždenia priekop 

v obci – podanie žiadosti 

na Envirofond.  

• Prijatie nového VZN č. 

1/2020 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. 

• Schválenie rozpočtu obce 

na rok 2021 s plánom:  

- rekonštrukcia zastávok 

v obci, výstavba skladu 

pri obecnom úrade, 

oprava domu nádeje 

a iné.  

 

Viac informácii na stránke: 

www.pustecemerne.sk 
 

Zdravie sa stalo v roku  

2020 ešte cennejším. 

Samospráva preto pre 

dôchodcov obce 

pripravila balíček 

vitamínov. Ten 

obsahoval vitamín C, 

D2, zinok a aj niečo 

sladké pre energiu.  

Na sviatok Pamiatky zosnulých 

sme online odvysielali svätú liturgiu 

s panychídou za zomrelých 

farnosti. 

Bol to prvý prenos, ktorým sme sa 

pridali k väčším samosprávam, 

ktoré takéto prenosy prinášajú.  

Cintorín sme pripravovali na 

dôstojné prežitie sviatkov, 

počas ktorých viac myslíme 

na našich blízkych, ktorí už nie 

sú medzi nami.   

Okrem základných prác ako 

kosenie, strihanie zelene sme 

opravili starú bránu a pripravili 

aj stojan na krhly a metličky 

na očistenie hrobov. Stojan 

bude namontovaný na jar.  

Mikuláš, aj napriek situácii, v akej 

žijeme, si našiel cestu do našej 

obce a potešil všetky poslušné 

deti. Ako sám povedal, prišiel bez 

čerta, no s balíčkom, lebo u nás sú 

len dobré deti. Veríme, že o rok 

príde opäť.  

Koniec roka sme okrem iného 

využili aj na prípravu nového 

kalendára na rok 2021, 

s fotografiami obce. 

Úvodné slovo 

starostu 
Milí spoluobčania,  

v rukách držíte vynovené obecné noviny, ktoré 

na svojich stránkach mapujú udalosti roka 2020. 

Minulý rok začal sľubne. Hneď v jeho úvode sme 

so starostami okolitých obcí podpísali dohodu 

o spoločnom postupe pri realizácii kanalizácie, 

na ktorú všetci netrpezlivo čakáme.  

Ďalšie plány zmarila nastupujúca pandémia a my 

sme museli reagovať na nové výzvy.  Život nie len 

v obci, ale aj na celom Slovensku sa spomalil či 

úplne zastavil. Zrušené alebo obmedzené boli 

kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 

Aj my sme pracovali na tom, aby sme pomohli 

hlavne vám, občanom obce. Pripravili sme 

ochranné balíčky, zaviedli  potrebné opatrenia 

a tiež rozdali vitamíny. Samozrejme, vždy sa dá 

urobiť viac. 

Hovorí sa, že kríza je aj príležitosť, a tak sme sa 

venovali viacerým iným väčším aj menším 

projektom, o ktorých sa v novinách dočítate.  

Podarilo sa nám presadiť realizáciu opravy cesty 

do obce Voľa. Na rekonštrukciu tejto cesty sme 

čakali roky. Tiež sme pokračovali v boji proti ťažbe 

zeolitu.  

V týchto dňoch prebieha aj prvé plne 

elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska. 

Prinášame vám základne informácie k tejto 

udalosti, ktorá môže ovplyvniť aj náš život. 

Pandémia výrazne zasiahla aj šport, napriek to-

mu sa podarilo zorganizovať niektoré podujatia.  

Obzvlášť ma potešil Bowlingový turnaj, ktorý spo-

jil občanov, pretože spolu tvoríme jednu 

komunitu. 

Rok 2020 bol iný, hektický a všetci sme už una-

vení, no v tejto chvíli je najdôležitejšie zdravie, 

ktoré vám všetkým prajem. Pevné verím, že tento 

rok bude opäť iný, lepší ako predošlý. 

Prajem vám príjemné čítanie. 

 

Juraj Jevin 

starosta obce Pusté Čemerné  

 

Počet obyvateľov s trvalým pobytom: 

366 
Počet obyvateľov s prechodným pobytom: 

22 

Mužov: 

150 
Žien: 

159 

Detí do 15r: 

57 

Dôchodcovia: 

83 

Počet úmrtí:  

5 
Mužov: 

3 
Žien: 

2 

Počet narodení: 

7 
Chlapcov: 

3 
Žien: 

4 

Najstaršia občianka je narodená v roku: 

1929 

Najstarší občan je narodený v roku: 

1933 

Život v obci Pusté Čemerné 

Občasník, nepredajný, informačný leták obce 

Vydáva: Obec Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4,  

072 22 Strážske, www.pustecemerne.sk  

Pripomienky a návrhy posielajte na: 

webmaster@pustecemerne.sk  

Texty: Ing. Juraj Jevin, Grafické spracovanie: Ing. Juraj 

Jevin, Jazyková úprava:  Eva Miklošová 

 

.  

  

Obecný úrad  
kontaktné údaje 

Adresa:  

Obec Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4, 072 22 

Strážske 

I: www.pustecemerne.sk 
 

Podateľňa, pokladňa:  

Mária Hreňová 

E: obec@pustecemerne.sk 

T: +421 (0) 56 647 73 03  
 

Starosta obce: 

Ing. Juraj Jevin  

T: +421 (0)910 510 044 

E: starosta@pustecemerne.sk  

Úradné hodiny: 
 

Po: 07:00 – 15:00 

Ut: 07:00 – 16:00 

St:   07:00 – 15:00 

Št: 07:00 – 15:00 

Pi:   07:00 – 14:00 
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T R I  S L O V Á  P R E  N A Š E  Z D R A V I E    

Futbal zažil 

ťažký rok  
Dedinský futbal nielen v našej 

obci zaživa krízu, futbalu 

nepomohla ani momentálna 

situácia.  

Opatrenia proti šíreniu 

pandémie koronavírusu 

spôsobili až úplné zrušenie 

a anulovanie futbalovej 

sezóny 2019/2020. 

Jesennú časť sezóny 2020/21 

sme otvorili už aj s novými 

pravidlami. Došlo totiž 

k zlúčeniu východnej 

a západnej časti VII. ligy. To 

pre TJ Pusté Čemerné 

znamená viac zápasov a viac 

cestovania. Nakoniec sa 

nedohrala ani otvorená 

sezóna, keďže situácia sa na 

jeseň opäť zhoršila.  

V roku 2020 sa nám podarilo 

finančne zastabilizovať klub, aj 

so zníženou dotáciou od obce. 

Aj momentálna situácia 

spôsobila, že TJ nakoniec časť 

poskytnutej dotácie vrátila 

obci. 

Počas prerušenej sezóny sme 

naďalej zabezpečovali 

starostlivosť o ihrisko a celý 

areál. Teší nás veľký záujem 

detí o jeho využívanie.  

 

 

 

 

Chceš futbalu pomôcť alebo si 

ho zahrať, spoznať nových 

ľudí, precestovať región, 

naučiť sa pracovať v tíme, no 

predovšetkým hrdo 

reprezentovať svoju obec? 

Si vítaný, ty a aj tvoji kamaráti. 

Bowling spojil občanov 
Uvoľnenie opatrení nám umožnilo 1. júla zorganizovať 2. ročník 

Bowllingového turnaja Pustočemerňanov. 

V systéme dvoch základných skupín a hre “každý s každým“ si svoje 

zručnosti v bowlingu prišlo zmerať až 16 hráčov z obce. Finálovú 

osmičku tvorili 4 najlepší zo základných skupín. Na mená víťazov 

turnaja sme čakali do neskorých nočných hodín.  

A kto zvíťazil? Na 4. mieste sa umiestnil Miloš Mikloš, rozstrel rozhodol 

o treťom a druhom mieste. Tretie nakoniec obsadil Marián 

Dančišin, strieborná pozícia patrila Petrovi Holejovi. Celkovým 

víťazom turnaja sa s najväčším počtom bodov stal Tomáš Melega. 

Cenu za najviac bodov v kole získal Miloš Mikloš. Za správnosť 

výsledkov a ich zápis zodpovedal Emil Dančišin.  

Bowlling dokázal spojiť rôzne vekové skupiny, zároveň účasť hráčov 

naznačuje, že o tento šport je v obci záujem. Ďakujeme všetkým 

zúčastneným, blahoželáme víťazom a už teraz sa na vás tešíme 

o rok pri treťom ročníku Bowlingového turnaja Pustočemerňanov.  

  

   

Turnaj v stolnom tenise 

prekvapil   
  Stolný tenis sa teší veľkej obľube, svedčí o tom účasť až 24 hráčov, 

ktorá prekvapila aj organizátorov tradičného stolnotenisového 

turnaja.  

V utorok 6. januára sa už skoro popoludní  začali v sále obecného 

úradu schádzať prví účastníci novoročného stolnotenisového 

turnaja. Po prvých organizačných pokynoch a rozdelení do skupín 

sa začalo hrať. Pre hráčov sme aj tentokrát pripravili občerstvenie. 

Ako teda skončil turnaj v roku 2020?  

Na štvrtom mieste sa umiestnil Stanislav Puchý, tretiu, bronzovú 

priečku obsadil Peter Holej. O prvé miesto bojovali Ján Babjak 

a Tomáš Melega. Víťazom turnaja sa nakoniec stal druhý 

menovaný Tomáš Melega. Druhú priečku obsadil Ján Babjak.  

Veríme, že v tradícii turnaja budeme pokračovať aj tento rok, 

v náhradnom termíne.  

 

.  
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