NOVINKY

DZURDZOŠ
Vážený spoluobčania
má me za sebou rok s koronou, v
tomto obdobı́ je to cca rok má me
samé zá kazy a vý zvy! Musım
́ e to
vydrž ať aby sme chrá nili seba a
druhý ch najmä naš ich starý ch
rodič ov. Zač ın
́ a sa obdobie oč kovania – č o dú fajme, ž e to bude
vykú penie.
V minulom roku som absolvoval
v auguste stretnutie s premié rom a ministrami zahranič ný ch
vecı,́ vnú tra, pô dohospodá rstva
a ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a .
Nadviazal som prvé kontakty a
zná mosti s vlá dnou garnitú rou. viac osobný ch stretnutı́ iba
Kvô li korone som neabsolvoval online.

Projekty
obce Ďurďoš
Dom smútku – Dom nádeje
- v sú č asnosti sa pripravuje
k o l a u d á c i a , c h ý b a j ú n á m
posledné dokumenty pre prı-́
pravu kolaudá cie
- do dneš né ho dň a bolo preplatený ch pri dome smú tku sama
131 000€ č o je 95% zmluvnej
odmeny, zvyš ok bude doplatený
po kolaudá cii a odstrá nenı́ dodatoč ný ch chý b
Vodovod Ďurďoš
- zmluva s ministerstvom vnú tra
bola podpıśaná v októ bri !
- v sú č asnosti pripravujeme
verejné obstará vanie a č aká me na
podklady z ministerstva, ktoré sú
potrebné pre zač atie verejné ho
obstará vania
Od novembra 2020 obec postavila
prístrešok pri obecnom úrade
pre rô zne akcie - sviatky.

Vianoce
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Miestne dane a miestny poplatok
za technický komunálny odpad
a drobné stavebné odpady
na území obce Ďurďoš
Na zá klade uznesenia č . 48/2021 sa schvá lilo VZN
č . 1/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za technický komuná lny odpad a drobné
stavebné odpady na ú zemı́ obce Durďoš sa urč uje:
-vý ň atok VZN č . 1/2020, https://www.durdos.sk/uznesenia-oz
Čl. III
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
1) DAN Z POZEMKOV
- sprá vca dane ustanovuje na ú zemı́ obce Durďoš
hodnotu pozemku, ktorou sa pri vý poč te zá kladu
dane z pozemkov ná sobı́ vý mera pozemku m² za:
2) DAN ZO STAVIEB
Veľká noc

Pol.

Obsah dane

A
B
C
D
F
H

orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady
trvalo trávnaté porasty
záhrady
lesné pozemky
zastavené plochy a nádvoria
ostatné plochy

3) OSLOBODENIE OD DANE
- sprá vca dane ustanovuje na
ú zemı́ obce Durďoš :
- ž iadne oslobodenie dane (len
podľa zá kona 582/2004 Z.z.)
- neposkytuje ž iadne zľavy
Čl. IV
DAŇ ZA PSA
Obec D urďoš ustanovuje
sadzbu dane za psa:
Prvý pes:
Druhý pes:

5€
12 €

Pol.
A
B
C
D
G
H
I

- sprá vca dane ustanovuje na ú zemı́ obce Durďoš :

Základ dane hodnota (€)
2020
2021
0,1616
0,1616
0,0268
0,0268
1,3277
1,3277
0,0484
0,0945
1,3277
1,3277
1,3277
1,3277

Sadzba dane
2020
2021
0,5
0,75
0,25
0,375
0,25
0,375
0,9
0,9
0,25
0,375
0,25
0,375
Sadzba dane
2020
2021
0,066
0,99
0,033
0,0495
0,1
0,15
0,166
0,249
0,25
0,375
0,365
0,5475
0,1
0,15

Obsah dane
Stavby na bývanie
Poľnohospodárske stavby
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
samostatne stojace garáže
priemyselné stavby
Stavby na podnikanie
Ostatné stavby
Čl. V

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Obec Durďoš ustanovuje sadzbu poplatku za
poplatku za technický komuná lny odpad a drobné
kaž dý ďalš ı́ pes:
25 €
- daň za psa neplatı́ vtedy ak sa pes použ ıv́a pre stavebné odpady:
sprevá dzanı́ zdravotne postihnutej osoby alebo a) pre fyzickú osobu s trvalý m alebo prechodný m
pobytom vo vý ške 0,0246 za osobu a kalendá rny
inak postihnutej osoby
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Sadzba za príslušný rok v eurách -1. t

Úroveň vytriedenia

1

x ≤ 10

17

26

2021 a nasledujúce
roky
33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

komunálneho odpadu x [%]

2019

2020

Tabuľka: Úroveň vytriedenia TKO, podľa Nariadenia vlády 330/2018 Z. z.

deň , t.j. 9 € za osobu a kalendá rny rok, bez ž etó nov

V roku 2021 bude obec Durďoš platiť poplatok za
sklá
dkovanie v roku 2021 vo vý ške 27 € a to kvô li
b) pre prá vnickú osobu, ktorý použ ıv́a priestory na
ú zemı́ obce Durďoš vo vý ške 75 € na kalendá rny tomu, ž e miera recyklá cie bola na ú rovni 28%.
rok
Preto vyzývam o zvýšenie úsilie o recykláObec Durďoš ruš ı́ tý mto VZN aké koľvek odpustenie poplatku, znı́ženie poplatku alebo vrá tenie
poplatku za technický komuná lny odpad a drobné
stavebné odpady v obci Durďoš .

ciu aby sme sa dokázali dostať aspoň na
úroveň recyklácie 40% aby sme v budúcnosti nemuseli zvyšovať platby za TKO v
našej obci!
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TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA v obci Ďurďoš
Od 01.08.2020 v obci Durďoš pracuje aj Teré nna sociá lna prá ca.
Tento projekt je inancovaný
ministerstvom vnú tra v spoluprá ci so splnomocnencom pre
Ró mske komunity v celkovej
vý š ke 50 000€ do novembra
2022. Tieto inancie sú použ ité
pre pracovnı́ k a TSP na jeho
mzdové ná klady.
Hlavná náplň TSP:
Vo vý kone mojej teré nnej sociá lnej prá ce sa zameriavam na
pomoc, asistenciu, poradenstvo,
sú č innosť, sprevá dzanie, intervenciu a sociá lne poradenstvo v
rá mci : Ná rodné ho projektu TSP a
TP s prıt́omnosťou MRK za obdobie od1.8.2020 do 28.2.2021
► Asistencia pri vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka(
Osobný bankrot)
- Vypıśanie ž iadostı́ o poskytnutie
prá vnej pomoci
- Komuniká cia so sú dom, za ú č elom sú dneho pojedná vania sprevá dzanie klientov na sú d
- Dohodnutie stretnutia klienta s
C e n t ro m p rá v n e j p o m o c i v
Humennom
- Komuniká cia a poradenstvo so
sprá vcom osobné ho bankrotu
ohľadne poskytnutia sú č innosti
- Pıśanie ná vrhov na zastavenie
vymá hania, komuniká cia s exekú tormi

sprostredkovanie komuniká cie so
spoloč nosťami, ktoré poskytli ú very, napr. v otá zkach: vyč ı́slenie
vý šky dlhu, mož nosti zniž ovania
alebo zvyš ovania pravidelný ch
splá tok, presun splá tok

► Intervencie smerujúce k zvýšeniu štandardu bývania, či udržaniu vyhovujúceho štandardu
bývania
- asistencia pri legalizá ciı́ stavieb
a vysporiadanı́ pozemkov

- Telefonická komuniká cia s VSE a - Asistencia pri udrž anı́ prakticVSD ohľadom platenia faktú r
ké ho chodu domá cnostı́ a skvalit- Pomoc klientovi pri vypisovanı́ ň ovanie podmienok bý vania
poš tový ch pouká ž ok na platenie - Asistencia pri zabezpeč ovanı́
zá vä zkov
palivové ho dreva
- Poradenstvo pri dlhoch na zdra- - Poradenstvo v oblasti starostlivotný ch poisťovniach a sociá l- vosti o domá cnosť
nych poisťovniach rieš enie splá - Poradenstvo pri zveľaďovanı́ prı-́
cania v splá tkový ch kalendá roch
bytkov
► Intervencie smerujúce k zvý- Poradenstvo tý kajú ce sa oprá v a
šeniu šance uplatniť sa na trhu
rekonš trukciı́ obydlı,́ drobné stapráce, resp. k udržaniu existuvebné ú pravy
júcich pracovných miest
- Starostlivosť o okolité prostre- Vyhľadá vanie voľný ch pracovdie, upratovanie okolia obytný ch
ný ch miest
domov
- Komuniká cia s potencioná lnymi
- Pravidelná dezinfekcia domá czamestná vateľmi
nostı́
- Komuniká cia s pracovný mi agen- Poradenstvo, asistencia a meditú rami a vzá jomná komuniká cia
tá cia pri rieš enı́ problematický ch
pri zisťovanı́ voľný ch pracovný ch
vzťahov medzi susedmi
pozıćiı́ v rá mci okresu Vranov nad
To p ľo u a P r e š o v, p o r t á l y - Poradenstvo pri platenı́ poplatkov za komuná lny odpad
Profesia.sk, ISTP.sk
- Asistencia pri pıśanı́ ž iadostı́ a ► Intervencie zamerané na
zlepšenie zdravotného stavu
ž ivotopisu do zamestnania
klientov alebo zachovanie vyho- Konzultá cie a odporú č ania tý kavujúceho zdravotného stavu
jú ce sa aktivač ný ch prá c
klientov a intervencie zame- Konzultá cie a odporú č ania tý ka- rané na zvýšenie dostupnosti
jú ce sa menš ıćh obecný ch služ ieb služieb zdravotnej starostli- Asistencia pri vypisovanı́ ž ia- vosti
dostı́ o zaradenie do evidencie - Spoluprá ca a konzultá cie s
uchá dzač ov o zamestnanie
leká rmi ohľadom zdravotné ho

- intervencie zamerané na zvyš ovanie ekonomickej gramotnosti
klientov, zlepš enie ekonomickej
- Vybavovanie prá ce pre klientov
situá cie domá cnostı́ klientov
aj mimo ú zemia SR
- Poradenstvo a objasň ovanie faktú r, zú č tovanı́ , preplatkov a - Komuniká cia a kooperá cia s
UPSVaR Vranov nad Topľou a
nedoplatkov za vodu a elektrinu
Hanuš ovce nad Topľou pri hľa- objasň ovanie a poradenstvo tý kadanı́ vhodné ho zamestnania pre
jú ce sa splá tkový ch kalendá rov
klientov
- poradenstvo, asistencia a

stavu klientov, objedná vanie na
odborné vyš etrenia k š pecialistom a informá cie o vý sledkoch
vyš etrenı́
- Komuniká cia s odbornı́kmi –
posudkovı́ leká r, tehotenská
poradň a
- Asistencia a poradenstvo v
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oblasti zdravia a hygieny

- Zá š kolá ctvo a problé mové sprá - Podpora klientov k zodpoved- vanie detı́
́ a vzá né mu prıśtupu k svojmu zdraviu a - Participá cia v š etrenı́ rodın
jomná komuniká cia UPSVaR
zdraviu svojich detı́
- Poradenstvo v oblasti osobnej Hanuš ovce nad Topľou , Obec Durďoš , SPODaSK Vranov nad Topľou
hygieny, č istoty domá cnosti
- Poradenstvo a motivá cia k oč ko- - Sociá lne poradenstvo spojené s
exekú ciami a sú dnymi rozhodnuvaniu
tiami platenie pohľadá vok, komu- Motivá cia k absolvovaniu preniká cia s exekú tormi, vymá hač ventıv́nych a odborný ch vyš etrenı́
ský mi spoloč nosťami
- Asistencia pri vý bere liekov z
- Pı́sanie ž iadostı́ na splá tkové
leká rne
kalendá re voč i exekuč ný m prık
́ a- Sprevá dzanie klientov k leká rom zom
- Komuniká cia s riaditeľkou RUVZ - Spoluprá ca s SPODaSK pri rieohľadom karanté ny klientov, pri š enı́ sociá lno – patologický ch
prıćhode domov zo zahranič ia a javov v komunite
taktiež pri odchá dzanı́ do zahra- Komuniká cia s notá rmi ohľadom
nič ia
vybavovania dedič ské ho konania
- Objedná vanie klientov na testy
- Komuniká cia s detský m domoCOVID 19 ( v obci Vlač a)
vom: Vranov nad Topľou kde sú
- Poradenstvo v oblasti testovania umiestnené deti mojej klientky
antigé nnych a PCR testovanım
́
- Motivač né a prevenč né aktivity v
- Poradenstvo pri izolovaný ch sú vislosti s tzv. drobnou kriminaklientov v jednej domá cnosti
litou
- Poradenstvo zo vš etký m č o - Komuniká cia s klientom, ktorı́ je
sú visı́ s pandé miou ochorenia vo vý kone trestu odň atia slobody
KORONAVIRUS: R-O-R dodrž ia► Intervencie zamerané k zvývanım
́ pokynov z RUVZ
šeniu celkovej gramotnosti
- Pre klientov, ktorı́ sú v karan- detí, dostupnosť vzdelávacích
té nne som neustá le v kontakte inštitúcií, a kvalitných podmiepomá ham im s ná kupmi potravın
́ , nok na štúdium
hygieny, liekov rozprá vam sa nimi
- Kooperá cia so zá kladný mi š koaby to v zdravý zvlá dli som im ako
lami pri monitorovanı́ dochá dzky
psycholó g
detı,́ komuniká cia s triednymi uč i► Intervencie zamerané na pre- teľmi, sociá lnymi a š peciá lnymi
venciu sociálno – patologických pedagó gmi
javov, ako aj na zmiernenie a
- Zá š kolá ctvo
elimináciu ich negatívnych
- Hľadanie postupov a rieš enı́ elidopadov
miná cie neplnenia š kolskej
- Asistencia a sociá lne poradendochá dzky
stvo v oblasti postpeniterciá rnej
starostlivosti( zač lenenie klienta - Komuniká cia s vedenı́ m ZS
do spoloč nosti po prepustený z Hanuš ovce nad Topľu pri zá š kolá ctve ná vš teva v š kole rozhovor s
vý konu trestu
riaditeľkou š koly a sociá lnou
- Prevenč né aktivity a poradenpedagogič kou ohľadom zá š kolá cstvo sú visiace s problé mami
tva deti mojich klientov.
zanedbá vania starostlivosti o
- Diš tanč ne vzdelá vanie deti
deti, resp. o zverenú osobu
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mojich klientov napomá ham im
pri odovzdá vanı́ uč iva zo ZS aby si
vypracovali a ná sledne odovzdá vam sociá lnej pedagogič ke
- Poskytujem poradenstvo v
oblasti š tipendia pre ž iakov
Stredný ch š kô l, ktorı́ majú ná rok
komunikujem s pracovnı́ k om
nadá cie Ró msky vzdelá vacı́ fond –
org. zlož ka zahranič nej nadá cie
Roma Education Fund – Roma
- Vyhľadá vam vhodne stredoš kolské a vysokoš kolské š koly vhodne
pre deti mojich klientov
- Napomá ham klientke, ktorá je
š tudentka na vysokej š kole asistujem jej pri vybavovanı́ formulá rov
k š tú dium
► Intervencie smerujúce k
zabezpečeniu bene itov a k
plneniu povinností vyplývajúcich z príslušnosti v systéme
sociálneho
- Asistencia pri evidencii na Urade
prá ce
- Asistencia pri vyradenı́ z evidencie na Urade prá ce
- Asistencia pri ukonč enı́ pracovné ho pomeru
- Asistencia pri vybavovanı́ prı-́
spevku na bý vanie
- Asistencia pri vybavovanı́ kompenzač né ho prıśpevku
- Asistencia pri vybavovanı́ prı-́
spevku pri narodenı́ dieťaťa
- Asistencia pri vybavovanı́ opatrovateľské ho prıśpevku
- Asistencia pri vybavovaný
dô chodkov :
- Starobný dô chodok
- Predč asný starobný dô chodok
- Invalidný dô chodok
- Vdovský dô chodok
- Vdovecký dô chodok
- Sirotský dô chodok
- Poradenstvo so zdravotnou poisťovň ou, Dô vera, Union, VSZP
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- Asistencia pri SOS dotá ciá ch
- Asistencia pri humanitá rnej
pomoci
- Asistencia pri umiestň ovanı́
klientov do zariadenia pre seniorov

pomoci pre obyvateľom od darcu

- Komuniká cia s irmou zabezpe- Napomá ham klientom pri komu- č ujú cou drevo na zimu pre klienniká cii s inš titú ciami aby nemu- tov
seli ich osobne navš tevovať sna- - Telefonická komuniká cia s VSD a
ž ım
́ sa im pomô cť cez telefonické VSE pri zisťovanı́ preplatkov, resp.
a emailové technoló gie takto sa nedoplatkov
mi podarilo vyrieš iť už niekoľko - Komuniká cia so združ enı́ m
krá t
FENIX na ochranu a presadzova-

- Asistencia pri vybavovanı́
obč ianskych, vodič ský ch preukazov a prihlasovanie a odhlasova- - Chrá nim klientov v takejto ťaž kej
situá cii vš etky inš titú cie privıt́ali
nie automobilov
taký to systé m pozitıv́ne , podarilo
- Asistencia pri pıśaný kú pnopresa mi vyrieš iť vš etky intervencie a
dajnej zmluvy, splnomocnenia a
naďalej pokrač ujem a rieš im dané
prihlasovania č i odhlasovania
problé my klientov
automobilu
INÉ:
- Asistencia a poradenstvo pri vyž ivovacı́ch povinnostiach rodič ov - Kooperá cia s Cervený m krıź̌om
p r i ro z d á va n ı́ p o t rav i n ove j
po rozvodovom konanı́
pomoci pre sociá lne slabš ie
- Poradenstvo a asistencia pri
rodiny
vybavovanım
́ trvalom pobyte
- Spoluprá ca s dobrý mi ľuďmi pri
- Asistencia pri sč ıt́avania obyvarozdá vanı́ š atstva,
teľstva
- Kopı́ r ovanie a skenovanie
- Po s k y t n u t i e p o t rav i n ove j
pıśomnostı́ a dokladov

nie ľudský ch prá v pri poskytovanı́
poradenstva pri oddlž ovanı́ klientov, prá vnická pomoc
- Poradenstvo s riaditeľmi domovov pre seniorov pri umiestnenı́
klientov do zariadenia č i majú
voľne miesta a aké majú podmienky a pravidla pri umiestnenı́
- Komuniká cia s posudkový m leká rom ohľadom leká rskej sprá vy pri
urč ovanı́ stupň a odká zanostı́
- Pomá ham vš etký m klientov z
obce Durďoš nie len MRK, ale aj
seniorom, ZTP, a iné

Sčítanie obyvateľov
15. 2. 2021 – 31. 3. 2021
Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám.
Deti do 18 rokov sčítajú rodi- sa zadá va rodné č ı́ s lo dieťaťa. blıźkym, ktorı́ si nevedia poradiť
čia alebo ich zákonný zástup- Vá ž enı́ obyvatelia, pomô ž te so sč ı-́ s elektronický m sč ıt́anım
́ , ak Vá s
ca, pri prihlá senı́ do formulá ra tanım
́ sa svojim prıb
́ uzný m alebo o to pož iadajú .

01.04. 2021 – 31. 10. 2021
Asistované sčítane
Posun termínu asistovaného asistenta, ktorý ho navš tıv́i doma
sčítania
a sč ıt́a ho. Pôvodne malo asistoAk sa obyvateľ nemôže alebo vané sčítanie prebiehať v rovnevie sčítať sám alebo s pomo- nakom termíne ako elektrocou svojich blízkych, na spl- nické samosčítanie. Vzhľadom
nenie povinnosti sčítať sa na pandemickú situáciu, na
môže využiť asistované sčíta- základe rozhodnutia vlády z
nie. To znamená , ž e buď obyva- 20.01.2021, sa posúva termín
teľ navš tıv́i kontaktné miesto asistovaného sčítania, aby bolo
zriadené mestskou č asťou, kde ochránené zdravie všetkých
ho sč ı́ta stacioná rny asistent zúčastnených. Asistované sčítaalebo mô ž e mestskú č asť telefo- nie prebieha od 01.04.2021 a
nicky pož iadať o mobilné ho potrvá v závislosti od aktuálnej

situácie najneskôr do
31.10.2021. Vzhľadom na
posun termínu asistovaného
sčítania, budú všetky podrobnosti o tomto spôsobe sčítania, prevádzke kontaktného
miesta a fungovaní mobilných
asistentov sčítania v našej
mestskej časti zverejnené
prostredníctvom všetkých
komunikačných kanálov mestskej časti.
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Koho sa sčítanie
týka?
Povinnosť sč ıt́ať sa vyplnenım
́
sč ı́ t acieho formulá ra majú
všetci obyvatelia Slovenskej
republiky. Pre ú č ely sč ıt́ania sa
obyvateľom rozumie kaž dý, kto
má v Slovenskej republike
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa
zá roveň rozumie aj občan

Európskej únie, ktorý má na
ú zemı́ Slovenskej republiky
obvyklý pobyt, a štátny príslušník tretej krajiny s trvalý m pobytom, prechodný m pobytom alebo
tolerovaný m pobytom na ú zemı́
Slovenskej republiky okrem
cudzinca pož ıv́ajú ceho diplomatické vý sady a imunity na ú zemı́
Slovenskej republiky podľa
medziná rodné ho prá va.

Mená novorodencov:
Michal Guman
10.06.2020
Natá lia Kľuč arová
14.06.2020
Ellie Rusinová
03.07.2020
Nela Jurmaková
08.01.2021
Oliver Dudy
04.03.2021

Za neplnoleté ho obyvateľa a za
obyvateľa, ktorý nie je spô sobilý
na prá vne ú kony má povinnosť
vyplniť sč ı́tacı́ formulá r jeho
zá konný zá stupca. Vš etky ú daje,
ktoré obyvateľ uvedie v sč ıt́acom formulá ri sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra
2020 na piatok 01. januára
2021.

Opustili nás:
Ladislav Guman

10.02.2021

Miroslav Macko

02.03.2021

Helena Husá ková

15.03.2021

Obec v digitálnom priestore
www.durdos.sk – najaktuálnejšie informácie
b: Obec Ďurďoš – okamžité informácie
Prosím všetkých občanov o
prihlásenie a sledovanie
facebookovej stránky Obec
Ďurďoš – aby kaž dý obč an mal
kompletný prehľad o situá cii v
obci !
Mojou vıźiou je, ž e naš a facebookova strá nka bude slú ž iť ako
obecný hlá snik pre vš etký ch obč anov, vš etký ch č astı́ obce, v ktorý koľvek č as !

Kontakty Obce Ďurďoš:

Pracovná doba úradu:
Html:

www.durdos.sk

Pondelok

7:30 – 15:30

Utorok

7:30 – 15:30

Streda

7:30 – 16:30

Tel. starostu: 0940 809 206

Stvrtok

7:30 – 15:30

Email:

Piatok

7:30 – 12:00

b:

Obec Durďoš
obecdurdos@gmail.com

Príjemné prežite veľkonočných sviatkov,
veľa zdravia a rodinnej pohody praje

Na facebookovej strá nke sa snaž ım
́ zobrazovať a č o v najvä č šej a
najrý chlejš ej forme informovať
obč anov!

Ing. Miroslav Mikeľ
starosta obce

