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Obec - správca obecného
cintorína

Obec doposiaľ pochovávala na cintoríne na
nevysporiadaných pozemkoch.

Navrátenie pozemku našej
farnosti

Obec stavebným úradom
od 1. januára 2003
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Po desaťročiach náprava krivdy.

Správne konanie obce a jeho základné zásady.
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S a m o sp r á v a o b c e

Symboly obce
„Symbolón“ predstavoval v gréckej
antike rozoznávacie alebo poznávacie znamenie, ktoré pozostávalo
z dvoch polovíc rozlomenej značky,
z ktorej jednu polovicu dostal hosť
alebo obchodný priateľ preto, aby
sa neskôr opäť spoznali. Nakoniec
sa stal pojem rozoznávajúcej značky
značkou vyznania, používanou na
kresťanských spisoch.
Symbol vo všeobecnosti predstavuje
znak, znamenie, označenie nesúce
určitý význam alebo alegóriu. Symbol teda vypovedá prostredníctvom
seba o niečom inom a je mnohovýznamový. Vypovedací charakter
symbolu spojuje rovinu zmyslovej
predstavy a duchovného významu
navzájom.

obec dostaV symbole je vytočne charaktejadrený návrat
rizuje.
k historickým
Trojicu základtradíciám a k
ných symbovzájomnej spolov územnej
lupatričnosti na
samosprávy
danom území.
tvorí: erb obce,
Symboly obce
vlajka obce
sa stávajú vlasta pečať obce.
nými každej
Sem možno poobci a zakottom priradiť aj
vuje sa právny
Predlohou erbu je pečať obce
znelku obce.
nárok na ich poRICHNAVA spred roku 1790.
Symboly obce
užívanie spolu s
schvaľuje obecné zastupiteľstvo
povinnosťou ich používať.
Komunálnymi symbolmi rozu- (§ 11 odsek (4) písmeno o) zámieme symboly vyjadrujúce nie- kona o obecnom zriadení) a náktorú miestnu zvláštnosť alebo sledne sa predkladá návrh na záhistorickú udalosť, ktorá tú - ktorú pis jednotlivých symbolov do tzv.

Heraldického registra Slovenskej
republiky.
Ustanovením o heraldickom registri
sa sleduje zabezpečenie odbornosti
a kvality v heraldickej tvorbe v Slovenskej republike. Navrhované symboly obce musia zodpovedať historickým podkladom obce a odborným heraldickým požiadavkám.
Obec Richnava 18.3.1992 zaslala
Heraldickej komisii návrh erbu
a vlajky obce Richnava na posúdenie. Heraldická komisia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky sa oboznámila s návrhom na erb, vlajku
a 7.5.1992 konštatovala, že erb vychádzajúci z historickej pečate je
vytvorený heraldicky správne.
(pokračovanie na strane 2)
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Blížia sa voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v jeden deň 2. decembra 2006 od 7.00 do 20.00 hodiny,
riadia sa zákonom č. 346/1990 Z. z.
Voľby do orgánov samosprávy obcí
sa konajú v jeden deň 2. decembra
2006 od 7.00 do 20.00 hodiny, riadia sa zákonom č. 346/1990 Z. z.
Právo voliť do orgánov samosprávy
obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili
18 rokov veku.
Prekážkou vo výkone volebného
práva je
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
b) výkon trestu odňatia slobody,

d) pozbavenie alebo obmedzenie
spôsobilosti na právne úkony
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone
volebného práva podľa § 2 ods.
2 písm. b) a d).
Za starostu obce môže byť zvolený
volič, u ktorého nenastali prekážky
vo výkone volebného práva podľa
§ 2 ods. 2 písm. b) a d) a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku.
Kandidátne listiny pre voľby do
obecného zastupiteľstva podávajú

politické strany, a to osobitne za
každý volebný obvod, a nezávislí
kandidáti.
Kandidátne listiny sa doručia
v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi
miestnej volebnej komisie najneskôr
do 55 dní pred dňom volieb t.j. do
8.10.2006 do 24.00. Politické strany
doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.
Kandidátna listina obsahuje:
a) názov politickej strany,
b) meno a priezvisko, akademický
titul, vek, povolanie a trvalý pobyt
kandidátov a ich poradie na kandi-

dátnej listine vyjadrené arabským
číslom,
c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy; kandidát nemôže byť splnomocnencom
ani náhradníkom,
d) meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene
politickej strany.
Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko,
akademický titul, vek, povolanie,
trvalý pobyt a podpis kandidáta.
(pokračovanie na strane 7)
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V listinách sa
obec Richnava
spomína
v roku 1246.
Predlohou erbu
je pečať obce
RICHNAVA
spred roku
1790.

Erb Richnavy
Erb Richnavy tvorí v striebornom
štíte nad modrým trojvrším červený fénix s hlavou otočenou k červenému slnku v pravom hornom
rohu štítového poľa.
Vlajka Richnavy
Vlajku Richnavy tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách: červenej, bielej, červenej, bielej a modrej. Vlajka má mať pomer strán 2:3
a ukončená nemá byť lastovičím
chvostom ale tromi cípmi.
Z akých historických predpokladov
vychádzal návrh symbolov obce?
Richnava patrí medzi staré spišské
obce ležiace v povodí Hornádu v tesnej blízkosti Spišsko – gemerského
rudohoria. V listinách sa spomína
v roku 1246. Predlohou erbu je pečať obce RICHNAVA spred roku
1790. Je na nej vyobrazený na
trojvrší stojaci bájny vták Fénix
s roztiahnutými krídlami, dívajúci
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Obec - správca obecného cintorína
Vlajku Richnavy tvorí päť pozdĺžnych
pruhov vo farbách: červenej, bielej,
červenej, bielej a modrej.

sa do polotaniera žiariaceho slnka.
Fénix sa dostal do erbu obce v súvislosti s činnosťou hút a hámrov
v obci, možno aj sklárskej huty. Fénix je symbolom slnka, ohňa, očistenia, zmŕtvychvstania. (D. Forstner: Die Welt der Symbole. München 1967, s. 252-254). Stelesňuje
aj iné krásne vlastnosti: kráľovskú
hodnosť, šľachtu, jedinečnosť. (J.C.
Cooper: Lexikon der alten Symbole,
Leipzig 1986, s. 140-141). Na symbole obce RICHNAVA si treba všimnúť aj trojvršie, ktoré znázorňuje
okolité rudonosné hory.
Používanie symbolov obce
Zákon 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v ustanovení § 1b odsek
(3) vymenúva minimálny výpočet
miest, kde sa musí používať erb obce
a vlajka obce:
- budova, ktorá je sídlo orgánov
obce, t. j. obecného zastupiteľstva
a starostu obce (spravidla budova
obecného úradu),

1. úradnú pečiatku s erbom obce

2. úradnú pečiatku so štátnym znakom.

- zasadacia miestnosť starostu
obce,
- úradná miestnosť starostu obce.

výkone prenesenej štátnej správy používa obec úradnú pečiatku so štátnym znakom Slovenskej republiky,
s nápisom SLOVENSKÁ REPUBLIKA a názvom obce.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
5.8.1992 uznesením číslo 29/1992
schválilo používanie symbolov obce
erb a vlajku Richnavy, ktoré boli
schválené Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave dňa 7.5.1992.
Od schválenia symbolov obce Obecným zastupiteľstvom v Richnave
ubehlo 14 rokov.
Doteraz obec nezabezpečila zákonnú povinnosť používania obecných symbolov.
Slávnostným požehnaním symbolov
obce, ktoré sa uskutoční 1.10.2006
o 10,30 v rímskokatolíckom kostole
Svätého Michala archanjela v Richnave, obec slávnostne uvedie používanie obecných symbolov.

Pečať obce
Zákon 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v § 1b odsek (4) ustanovuje, že „Obec používa odtlačok
úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy“.
Pečaťou obce sa rozumie pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu
obce, alebo štátny znak obkolesený
kruhopisom, označujúcim názov
obce, prípadne aj s nápisom SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
Funkcie pečate obce v administratívnej praxi a v úradnom styku plní
úradná pečiatka obce, ktorá je odvodená od pečate. Obce používajú dva
druhy úradných pečiatok:
Úradná pečiatka s erbom obce
a názvom obce sa používa výlučne
pri výkone samosprávnych úloh, pri

Mgr. Anna Harmanová
starostka obce
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Dobrovoľný hasičskéhý zboru v Richnave II
V mesiacoch august a september sa
súťažne družstvo DHZ zúčastnilo
nasledovných súťaži:
5.8.2006 „Pohár primátora mesta
Krompachy“ kde sme obsadili 10.
miesto.
6.8.2006 „Pohár starostu obce Vernár“ obsadili sme 12. miesto. Zvláštnosťou tejto súťaže bolo že sa súťažilo do kopca.
13.8.2006 „Pohár primátora Spišských Vlách“ Na túto súťaž sme
odchádzali s požičanou motorovou
striekačkou. V dvoch pokusoch sa
nám ani raz nepodarilo dokončiť požiarny útok. Pri tejto súťaži sa čerpala voda z prírodného zdroja.
17.9.2006 sme v spolupráci s obcou
usporiadali 13. ročník súťaže požiarnych družstiev „O pohár starostu
obce Richnava“ ktorého sa zúčast-
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Obec na základe ustanovenia § 4
odsek 3 písmeno e) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zabezpečuje výstavbu, údržbu a vykonáva
správu obecného cintorína.
Obec doposiaľ pochovávala na cintoríne na nevysporiadaných pozemkoch, bez súhlasu štátneho okresného hygienika, ktorý v konaní pri
zriadení pohrebiska uplatňuje svoju
pôsobnosť pri ochrane zdravia, bez
vyjadrenia orgánu štátnej vodnej
správy, ktorý pri zriadení pohrebiska má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu, uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane
vôd a bez schváleného cintorínskeho poriadku obce.
Zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
účinný od 01.11.2005 ustanovil povinnosti:
- prevádzkovania pohrebnej
služby,
- prevádzkovania pohrebiska.
Prechodné ustanovenie tohto zákona končí 01.11.2006. To znamená, že obec do 31.10.2006 je
povinná zabezpečiť tieto zákonné
povinnosti:
1. Vypracovať prevádzkový poriadok pohrebiska v súlade so zákonom č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.

2. Zabezpečiť situačný plán pohrebiska existujúcich hrobových
miest s evidenciou voľných
miest.
3. Návrh prevádzkového poriadku
pohrebiska spolu so situačným
plánom pohrebiska hrobových
miest predložiť na schválenie
Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva.
4. Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska obecným zastupiteľstvom.
5. Zabezpečenie prevádzkovania pohrebiska a domu smútku
osobou so štátnou spôsobilosťou. Odborná spôsobilosť sa
preukazuje osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred
skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu.
Ktoré kroky obec vykonala pre splnenie zákonných podmienok podľa
zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov?
1. Zabezpečila hydrogeologický
prieskum miestneho cintorína.
Táto zákonná povinnosť obci
vyplýva z dôvodu, že na pohrebisku máme umiestnené hroby
aj hrobky. Výsledky hydrogeologického prieskumu musia preukázať, že pozemok je vhodný
na takýto spôsob pochovávania.
Z výsledkov hydrogeologického
prieskumu miestneho cintorína
vykonaného 15. júna 2005 vyplýva potreba odvodnenia cintorína.
2. Zabezpečila vyhotovenie geometrického pl ánu na vysporiadanie
vlastníckych vzťahov na cintoríne.
3. Na základe uznesení OZ zrealizovala nájomné a kúpnopredajné
zmluvy pozemkov existujúceho
cintorína a pozemku pre rozšírenie cintorína v súlade s územným
plánom obce Richnava schváleným uznesením OZ v Richnave

č. 89/2004 zo dňa 07.06.2004.
4. Zabezpečila projekt stavby: odvodnenie cintorína.
5. Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu odvodnenie
cintorína.
6. Obec 20.09.2006 podala žiadosť
na Obvodný úrad životného prostredia v Gelnici o vydanie stavebného povolenia na stavbu odvodnenie cintorína.
7. Zabezpečila geodetické zameranie všetkých hrobových miest,
ktoré sú podkladom pre spracovanie plánu existujúcich a voľných hrobových miest.
8. Obec Richnava objednala spracovanie projektovej dokumentácie Cintorín Richnava v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona s podmienkou riešiť v projekte:
- chodníky pre peších,
- prístupovú komunikáciu pre motorové vozidlá,
- umiestnenie kontajnerov na
odpad,
- situačný plán pohrebiska existujúcich hrobových miest s evidenciou voľných miest,
- prívod vody,
- inžinierske siete (pri elektrine plánovať pripojenie na 220W)
- parkovisko,
- výsadbu zelene.
S prevádzkovým poriadkom pohrebiska Vás oboznámime po jeho
schválení v ďalšom čísle.
Mgr. Anna Harmanová
starostka obce

Far ské spoločenstvo
nilo 9 mužských a dve ženské družstva. V súťaži mužov prvé miesto obsadil DHZ Šuňava, druhé miesto
DHZ Gelnica a na treťom mieste
DHZ Spišské Vlachy. Naše družstvo
sa v kategórii muži umiestnilo na 6.
mieste. V súťaži žien prvé miesto obsadil DHZ Spišské Vlachy, druhé
miesto DHZ Kolinovce.
Pripravenosť našich členov bola preverená aj pri lesnom požiari v katastri obce pri Čiernom moste kde

sme v jednom prípade doplňovali
cisternu Hasičského a záchranného
zboru a v druhom prípade vlastnými silami a prostriedkami zlikvidovali tento požiar vo veľmi krátkom čase.
V súčasnom období máme veľké
problémy s technikou pretože naša
motorová striekačka ktorá ma rok
výroby 1973 je veľmi často v poruche. Verím že sa podarí v budúcnosti zakúpiť novšiu techniku, aby

bola zabezpečená akcieschopnosť
zboru v prípade požiaru.
Na záver mi dovoľte poďakovať
všetkým členom súťažného družstva a všetkým ktorý pomohli pri
príprave 13. ročníka pohára starostu obce.
Naše súťažne družstvo čaká ešte
jedna previerka a to účasť na „Pohári prezidenta DPO“ ktorá sa uskutoční 23.9.2006 v Krompachoch.
Daniel Saluga

Navrátenie pozemku našej farnosti
Po desaťročiach náprava krivdy
Dohodou o vydaní nehnuteľnej
veci zo dňa 16.6.2006 Obec Richnava, zastúpená Mgr. Annou Harmanovou, ako povinná osoba vydala Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Kluknava, zastúpenej vdp.
farár Mgr. Pavlom Ondríkom, ako

oprávnenej osobe trvalé trávne porasty o výmere 8 333 m2 (tzv. farská lúka pri mlyne).
Dohoda bola uzavretá podľa ustanovenia zák. č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným
veciam cirkvám a náboženským

spoločnostiam.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Kluknava je pôvodným vlastníkom
tejto nehnuteľnosti, ktorá prešla na
československý štát podľa výmeru
ONV v Gelnici zo dňa 16. augusta
1949 zmysle § 1 ods. 3 zákona čís.

46/1948 Zb. o novej pozemkovej
reforme (trvalej úprave vlastníctva k poľnohospodárskej a lesnej
pôde).
Na základe dohody o vydaní nehnuteľnej sa po desaťročiach obnovuje
vlastnícke právo pre našu farnosť.
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Obec je aj správnym orgánom
Správne konanie obce a jeho základné zásady
Orgány obce pri výkone verejnej
správy v rámci svojej pôsobnosti
rozhodujú v správnom konaní o právach, právom chránených záujmoch
a povinnostiach právnických osôb
a fyzických osôb v rôznych oblastiach. Sú to napríklad oblasť dopravy, životného prostredia, verejného poriadku a výstavby.
Správne konanie predstavuje jeden
z viacerých druhov konaní, s ktorými sa možno stretnúť v právnom
poriadku Slovenskej republiky. Ďalšími veľmi známymi druhmi konania sú napríklad občianske súdne konanie (upravené Občianskym súdnym poriadkom), trestné konanie
(upravené Trestným poriadkom),
alebo priestupkové konanie (zakotvené v zákone o priestupkoch).
Správne konanie v plnom rozsahu
upravuje jediný právny predpis, a to
zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení
neskorších právnych predpisov.
Správny poriadok sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej
správy správne orgány rozhodujú
o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak
osobitný zákon neustanovuje inak.
Správne konanie je najčastejšie jednostranným konaním, teda konaním
v ktorom vystupuje účastník konania niečo požadujúci od správneho
orgánu. Menej časté bývajú dvojstranné správne konania, v ktorých
vystupujú voči správnemu orgánu
dvaja účastníci konania, teda dve
strany (napr. požadujúce rozriešenie určitého sporu či kolízie).
Subjektmi správneho konania sú
správny orgán, účastník konania
a zúčastnená osoba. Na to, aby vôbec mohlo akékoľvek správne konanie prebehnúť, je potrebný niekto,
o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach
sa má rozhodovať (účastník konania), ale aj niekto, kto je oprávnený
na takéto rozhodovanie (správny orgán).
Správnym orgánom je štátny orgán, orgán územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, fyzická

osoba alebo právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch
alebo povinnostiach fyzických osôb
a právnických osôb v oblasti verejnej správy.
Účastníkom konania je ten, o koho
právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach sa má konať; koho práva, právom chránené
záujmy alebo povinnosti môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté; kto
tvrdí, že môže byť rozhodnutím
vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do
času, kým sa nepreukáže opak a ten
komu osobitný zákon také postavenie priznáva.
Zúčastnená osoba je iná osoba ako
účastník konania. Táto osoba teda
nemá postavenie účastníka konania.
Má právo zúčastniť sa na správnom
konaní alebo na jeho časti len za
podmienok ustanovených osobitným zákonom.
Správne konanie sa začína na návrh
účastníka konania alebo na podnet
správneho orgánu.

Správny orgán je tým orgánom,
ktorý musí riadne a v súlade so zákonom viesť správne konanie a dospieť k rozhodnutiu vo veci samej.
Po vykonaní dokazovania a procesných úkonov zo strany účastníkov
konania vo vzťahu k podkladom na
rozhodnutie (oboznámenie sa a vyjadrenie k podkladom) nasleduje
rozhodnutie vo veci samej. Rozhodnutie vydávané v správnom konaní
musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí
ho vydať orgán na to príslušný, musí
vychádzať zo spoľahlivo zisteného
stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. Každé rozhodnutie
musí preto mať zákonom stanovené
formálne a obsahové náležitosti.
Z hľadiska právnych účinkov rozhodnutia je dôležité posúdenie, či
sa rozhodnutie už stalo právoplatným a vykonateľným.
Účinnosťou zákona č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce
a na vyššie územne celky od 1. januára 2003 je obec stavebným úradom. Pôsobnosť stavebného úradu

ných zákonov a vyhlášok o štátnej
štatistike.
Aké povoľovacie činnosti obec vykonáva ako stavebný úrad?
V súlade s platnými právnymi predpismi obec pri rozhodovaní podľa
stavebného zákona vykonáva nasledovné činnosti:
1) vedie územné konanie a vydáva
územné rozhodnutia:
a) rozhodnutie o umiestnení
stavby,
b) rozhodnutie o využití územia,
c) rozhodnutie o chránenej časti
krajiny (o chránenom území
alebo o chránenom pásme),
d) rozhoduje o stavebnej uzávere,

obce je preneseným výkonom štátnej správy. Zamestnanec obce, ktorý
zabezpečuje činnosť stavebného
úradu je Ing. Ingrid Javorská.
Slečna inžinierka:
Aké činnosti vykonáva obec ako stavebný úrad?
Obec pri výkone činností stavebného
úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov vykonáva nasledovné činnosti:
- povoľovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií,
- štátny stavebný dohľad,
- evidenčnú činnosť a poskytovanie informácií do informačného
systému.
Okrem týchto činností obec musí
tiež zabezpečiť ďalšie súvisiace činnosti:
- prešetrovanie petícii a sťažností,
- výkon rozhodnutí podľa zákona
o správnom konaní,
- rozhodovanie o opravných prostriedkoch,
- spravodajskú činnosť podľa prísluš-

2) Povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce
a vybrané telekomunikačné
stavby na základe ohlásenia.
3) Vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na
stavby a ich zmeny, s výnimkou
stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných
úradov podľa § 120 stavebného
zákona a vojenských a iných
stavebných úradov podľa § 121
stavebného zákona.
4) Povoľuje v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka
zmenu stavby ešte pred jej dokončením.
5) Povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné
zariadenia.
6) Vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie
na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie.
7) Vydáva povolenie na predčasné
užívanie stavby.
8) Rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.
9) Rozhoduje o zmene v užívania
stavby.
10) Nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďuje nevyhnutné úpravy na
stavbe alebo na stavebnom pozemku.
11) Povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, rozhoduje o dodatočnom povolení
stavby.
12) Nariaďuje vykonanie neodklad-

ných zabezpečovacích prác.
13) Rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku.
14) Rozhoduje o vyprataní stavby.
15) Rozhoduje o zastavení prác na
stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia.
16) Nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania
stavby alebo zjednodušenej dokumentácie.
17) Prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty
právnických osôb a fyzických
osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie.
18) Vydáva súhlas k povoleniu
stavby špeciálnym stavebným
úradom podľa § 120 stavebného zákona.
19) Rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných
úradov vstupovať na pozemky
a stavby.
20) Rozhoduje o opatreniach na
susednom pozemku alebo
stavbe.

nia stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činností,
ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie,
vyžadujú rozhodnutie stavebného
úradu o zmene v užívaní stavby.
Kedy nariadi stavebný úrad nevyhnutné úpravy na stavbe?
Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo
verejnom záujme nariadiť, aby sa v
určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu.
Ak stavba nezodpovedá základným
požiadavkám na stavby (§ 43d stavebného zákona) a tým ohrozuje
alebo obťažuje užívateľov alebo
okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi
stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom
pozemku.

Čo sa určuje v kolaudačnom rozhodnutí?
Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel a
ak je potrebné, určia sa podmienky
užívania stavby.

Kedy môže stavebný úrad nariadiť
vlastníkovi stavby odstránenie stavieb?
Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby jej odstránenie z dôvodov taxatívne určených v § 88
ods.1 stavebného zákona. Podľa §
88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia
alebo v rozpore s ním, odstránenie
stavby sa nenariadi iba v prípadoch,
keď dodatočné povolenie stavby nie
je v rozpore s verejnými záujmami.
Podľa § 88 a stavebného zákona ak
stavebný úrad zistí, že stavba bola
postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne
z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej
lehote predložil doklady o tom, že
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi.
Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu.

Môže sa stavba užívať, aj na iný účel
napr. na podnikanie?
Stavbu možno užívať len na účel
určený v kolaudačnom rozhodnutí,
prípadne v stavebnom povolení.
Zmeny účelu užívania stavby, ktoré
spočívajú v zmene spôsobu užíva-

Kedy stavebný úrad nariadi zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby?
Ak stavba svojim stavom ohrozuje
život alebo zdravie osôb, prípadne
značné majetkové alebo kultúrne
hodnoty, a ak nie je nevyhnutné
stavbu ihneď odstrániť nariadi sta-

Môže stavebník uskutočňovať stavbu
na základe podanej žiadosti?
Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len
na základe písomného oznámenia
stavebného úradu.
Kedy stavebníci môžu užívať dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie?
Dokončenú stavbu, prípadne jej
časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej
sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno
užívať len na základe kolaudačného
rozhodnutia.

vebný úrad vlastníkovi stavby vykonať neodkladné zabezpečovacie
práce.
V akom prípade nariadi stavebný
úrad vypratanie stavby?
Ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo
zdravie osôb, nariadi stavebný
úrad užívateľom stavby jej vypratanie. Stavebný úrad nariadi vypratanie stavby aj vtedy, ak je to potrebné
na vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác, nevyhnutných úprav a údržby, ktoré sám nariadil.
Kedy stavebný úrad zruší stavebné
povolenie?
Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe neodstrániteľnú
závadu vzniknutú pri uskutočňovaní
stavby, ktorá bráni pokračovať v prácach na stavbe, zruší stavebný úrad
na jeho podnet stavebné povolenie
a určí ďalší postup.
V akom prípade nariadi stavebný
úrad zjednodušenú projektovú dokumentáciu?
Stavebný úrad môže vlastníkovi
stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola
vôbec vyhotovená, nezachovala sa
alebo nie je v náležitom stave. Pokiaľ nie je nevyhnutné vyhotoviť
úplnú dokumentáciu uloží stavebný
úrad vyhotoviť iba zjednodušenú dokumentáciu (pasport stavby).
Aké priestupky prejednáva obec ako
stavebný úrad?
(1) Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk sa potresce
ten, kto
a) uskutočňuje jednoduchú stavbu,
drobnú stavbu, stavebné úpravy
alebo udržiavacie práce, ktoré
treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,
b) uskutočňuje terénne úpravy
a práce podľa tohto zákona,
na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,
c) nezabezpečuje podmienky na
vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo
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neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,
neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho
stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,
znemožňuje vstup na vlastný pozemok alebo na vlastnú stavbu
oprávneným osobám (§ 134)
alebo oprávneným zamestnancom orgánov štátnej správy,
ktorí plnia úlohy vyplývajúce
z tohto zákona a týkajúce sa
tohto pozemku alebo stavby,
vykonáva vedenie uskutočňovania stavby a napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu neplní svoje povinnosti,
uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez povolenia
alebo v rozpore s ním.

c) užíva stavbu bez kolaudačného
rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné,
d) napriek opätovnej výzve orgánu
štátneho stavebného dohľadu
alebo rozhodnutiu stavebného
úradu neudržiava stavbu do tej
miery, že jej stav ohrozuje životy alebo zdravie osôb,
e) v určenej lehote nevykoná
rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení
stavby.

stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,
e) uskutočňuje alebo užíva informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez predpísaného povolenia alebo v rozpore
s ním.

(4) Priestupku sa dopustí a pokutou
do 5 miliónov Sk sa potresce
ten, kto bez stavebného povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme či na pozemku,
ktorý nie je určený na zastavanie, najmä na poľnohospodárskom alebo lesnom pozemku.

(2) Priestupku sa dopustí a pokutou do 25 000 Sk sa potresce
ten, kto
a) ako stavebník mení stavbu bez
stavebného povolenia alebo
v rozpore s ním,
b) užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne
stavebným povolením alebo
ako vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožní
inej osobe užívanie stavby pred
vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
c) odstráni stavbu bez povolenia
príslušného orgánu,
d) napriek výzve stavebného úradu
predlžuje bez vážneho dôvodu
dokončenie stavby nad lehotu
určenú v stavebnom povolení,
e) nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná
nariadené nevyhnutné úpravy
(§ 87).

(5) Priestupky prejednáva stavebný
úrad alebo inšpekcia.

a) použila na zhotovenie stavby
stavebný výrobok, ktorý nie je
vhodný (§ 43f),
b) mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
c) odstráni stavbu bez povolenia
príslušného orgánu,
d) neodstráni dočasné zariadenie staveniska po skončení výstavby,
e) uskutočňuje pre iného stavbu
mimo rozsahu predmetu svojej činnosti,
f) nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná
nariadené nevyhnutné úpravy
(§ 87),
g) zhoršuje životné prostredie tým,
že predlžuje lehotu výstavby
v rozpore so stavebným povolením.

d)

e)

f)

g)

(3) Priestupku sa dopustí a pokutou
do 1 milióna Sk sa potresce ten,
kto
a) vykonáva činnosti, na ktoré je
potrebné územné rozhodnutie
bez takého rozhodnutia alebo
v rozpore s ním,
b) ako stavebník uskutočňuje novú
stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,

(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch. 10)
Aké pokuty ukladá stavebný
úrad fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a právnickým osobám?
(1) Stavebný úrad alebo inšpekcia
uloží pokutu do 400 000 Sk
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
a) uskutočňuje jednoduchú stavbu,
drobnú stavbu, stavebné úpravy
alebo udržiavacie práce, ktoré
treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,
b) uskutočňuje terénne úpravy
a práce podľa tohto zákona,
na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu, bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,
c) nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného
dohľadu, bráni v jeho výkone,
nesplní výzvu orgánu štátneho
stavebného dohľadu [§ 102 ods.
2] alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho stavebného dohľadu,
d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho

(2) Stavebný úrad alebo inšpekcia
uloží pokutu do 2 miliónov Sk
právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá

(3) Stavebný úrad alebo inšpekcia
uloží pokutu do 5 miliónov Sk
právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
a) vykonáva činnosti, na ktoré je
potrebné územné rozhodnutie
bez takéhoto rozhodnutia alebo
v rozpore s ním,
b) uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore
s ním,
c) neudržiava stavbu do tej miery,
že sú tým ohrozené životy alebo
zdravie osôb,
d) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, alebo ako vlastník
stavby či iný oprávnený na jej
užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo
v rozpore s ním,

e) bez vážneho dôvodu nevykonala neodkladné zabezpečovacie práce nariadené stavebným
úradom,
f) v určenej lehote nevykoná
rozhodnutie príslušného stavebného úradu o odstránení
stavby.
(4) Ustanovenia odseku 1 písmen
a), b) a c), odseku 2 písmen
a) a b) a odseku 3 písmen a)
a b) platia rovnako na právnickú osobu alebo fyzickú
osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu
ako zhotoviteľ.
Kedy môže vydať povolenie špeciálny stavebný úrad?
Špeciálny stavebný úrad môže vydať
povolenie na stavby iba po predchádzajúcom súhlase miestne príslušného stavebného úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia.
Kto zabezpečuje štátny stavebný dohľad?
Vykonávanie štátneho stavebného
dohľadu zabezpečuje orgán štátneho stavebného dohľadu, ktorým
je poverený pracovník stavebného
úradu.
Čo vykonáva ŠSD?
1. Orgán štátneho stavebného dohľadu vykonáva ŠSD .
2. Orgán štátneho stavebného dohľadu nariaďuje skúšky stavby,
odobratie a preskúšanie vzoriek
a prizvanie znalcov na posúdenie
technicky náročných alebo neobvyklých stavieb.
3. Orgán štátneho stavebného dohľadu vyzve na urobenie nápravy.
Načo sa zameriava ŠSD?
ŠSD sa zameriava najmä na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo
stavebného zákona, jeho vykonávacích predpisov a osobitných predpisov, kontrolu technického stavu stavieb ako aj dodržiavanie disciplíny
pri výstavbe, s cieľom odstrániť zistené nedostatky.
Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe závadu, vyzve podľa povahy veci stavebníka,
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oprávnenú osobu alebo právnickú
osobu uskutočňujúcu stavbu, aby
urobili nápravu, alebo upozorní iný
zodpovedný orgán, aby vykonal potrebné opatrenia.
Akú evidenčnú činnosť vedie obec?
Obec ako stavebný úrad je povinná
vykonávať evidenčnú činnosť a poskytovať informácie do informačného systému v súlade s § 130, 131,
a 132 stavebného zákona.
Obec stavebný úrad
1. zabezpečuje činnosti vyplývajúce
z poskytovania informácií do informačného systému o výstavbe
podľa § 130 ods. 5 stavebného zákona
2. Vedie evidenciu a ukladá rozhod-
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nutia, vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu
podľa § 131 a 132 stavebného zákona.
Stavebné úrady sú povinné viesť
evidenciu a archivovať všetky relevantné dokumenty stavebným zákonom vymenovaných stavebnosprávnych aktov v súlade so všeobecnými predpismi o nakladaní
s písomnosťami a archivovaní:
- územné rozhodnutia a všetky
písomností týkajúce sa územných rozhodnutí a rozhodnutí
o ochrane objektov
- stavebné povolenia spolu so všetkými písomnosťami týkajúcich
sa stavebného povolenia, kolau-

dačné rozhodnutia, povolenia
terénnych úprav, povolenia informačných reklamných a propagačných zariadení.
Vyrubuje obec, aj správne poplatky?
Pri výkone činnosti stavebného
úradu obec vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Podľa čoho sú spoplatnené úkony?
Predmetom spoplatnenia sú úkony
a konania správneho orgánu, ktoré
sú uvedené v sadzobníku poplatkov,
ktorý je prílohou zákona o správnych poplatkoch.

Aké kvalifikačné predpoklady musí
mať zamestnanec pre zabezpečenie
činnosti stavebného úradu na obci?
Zamestnanec obce, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu musí
mať úplne vysokoškolské vzdelanie
a spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje
skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní
a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.
Ďakujem za rozhovor
Martina Horváthová
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Blížia sa voľby do orgánov samosprávy obcí
pokračovanie zo strany 1
Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom
volebnom obvode zvolených poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva.
Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom
obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do
toho istého obecného (mestského)
zastupiteľstva podať kandidátnu
listinu v rámci koalície; ak podáva
kandidátnu listinu v rámci koalície,
môže v ďalšom volebnom obvode
pre voľby do toho istého obecného
(mestského) zastupiteľstva podať
kandidátnu listinu len v rámci tej
istej koalície.
Kandidát pre voľby do toho istého
obecného (mestského) zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom
volebnom obvode.
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na
to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe
prekážky voliteľnosti.
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho
kandidatúru. Potrebný počet podpi-

sov podľa veľkosti obce je uvedený
v prílohe zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí . V petícii sa
pri každom podpise uvedie meno
a priezvisko voliča a trvalý pobyt,
ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice,
a číslo domu. Počet obyvateľov obce
zverejní obec spôsobom v mieste
obvyklým najneskôr 85 dní pred
dňom volieb. Obec Richnava mala
k tomuto termínu 2 156 obyvateľov,
to znamená, že petíciu musí podpísať minimálne 200 voličov. Na petícii a kandidátnej listine sa nesmú
uvádzať skratky (názvu obce, politických strán).
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt
v obci, v ktorej kandiduje.
Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce (primátora) môžu podávať politické strany. Každá politická strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.
Politické strany môžu podať kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie
najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.

Kandidovať na funkciu starostu
(primátora) môžu aj nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát doručí
svoju kandidátnu listinu v dvoch
rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr
55 dní predo dňom volieb, t. j. do
8.10.2006 do 24.00. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi
podporujúcimi jeho kandidatúru.
Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce je uvedený v prílohe zákona (konkrétne v našej obci je to
minimálne 200 podpisov). V petícii
sa pri každom podpise uvedie meno
a priezvisko voliča a trvalý pobyt,
ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice,
a číslo domu. Na petícii a kandidátnej listine sa nesmú uvádzať skratky
(názvu obce, politických strán).
Kandidátna listina obsahuje meno,
priezvisko a akademický titul, vek,
povolanie, trvalý pobyt kandidáta
a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide
o nezávislého kandidáta. Ku kandidátnej listine sa pripojí vlastnoručne
podpísané vyhlásenie kandidáta, že
súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na
inej kandidátnej listine, a že mu nie
sú známe prekážky voliteľnosti.

Kandidát na funkciu starostu obce
(primátora) musí mať trvalý pobyt
v obci, v ktorej kandiduje.
Na funkciu starostu obce (primátora) môže kandidovať aj kandidát
na poslanca obecného (mestského)
zastupiteľstva. Ak nezávislý kandidát kandiduje na funkciu starostu
obce a zároveň na poslanca obecného zastupiteľstva stačí ak predloží
jednu spoločnú petíciu. V hlavičke
petície musia byť napísané obidve
funkcie.
Miestna volebná komisia kandidátne listiny preskúma a rozhodne
o registrácii alebo o neregistrácii
kandidátov. Vyzve splnomocnencov politických strán a nezávislých
kandidátov, aby si do 24 hodín prevzali rozhodnutie o registrácii alebo
o neregistrácii kandidátnych listín.
Ak si splnomocnenec alebo nezávislí kandidáti neprevezmú v danej
lehote rozhodnutie, má sa za to, že
bolo doručené.
Volebná kampaň sa začína 17 dní
a končí 48 hodín pred začiatkom
volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.
Zapisovateľ miestnej
volebnej komisie
Ing. Michal Orlovský
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Kultúrne podujatia v lete

Najväčšou cirkevnou akciou v našej
obci je odpustová slávnosť sv. Márie Magdalény.
V nedeľu 23. júla 2006 o 10.30 hod.
sa pri kostolíku sv. Márie Magdalény konala slávnostná sv. omša,

ktorú celebroval Mgr. Milan Ferenčík, predstavený charitného
domu sv. Jána Bosca na Spišskej
Kapitule.
O 16. hod sa na ihrisku predstavili so svojím programom skupina
Senzus a ľudový rozprávač a imitátor Stano Vitáloš, ktorí pobavili
nielen našich občanov, ale aj občanov z okolitých obcí.
Na koniec sa členovia skupiny vyjadrili, že tu bolo super a krásne
sme sa o nich postarali.
Dňa 22. augusta 2006 sa na ihrisku
konal turnaj v malom futbale pre

chlapcov do 18. rokov. Súťažili tri
družstvá. Hoci zvíťazili tí najskúsenejší, nikto nebol smutný, hráči
boli odmenení cenami a hlavne si
všetci dobre zašportovali.
Na august bol naplánovaný výlet

do soľnej bane Vielička a historického mesta Krakova v Poľsku, ale
pre malý počet záujemcov sa na
škodu tento výlet neuskutočnil.
Ing. Peter Cenký
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Svetové enduro na Plejsoch
Lyžiarske stredisko Relax Center
Plejsy sa v dňoch 2. až 3. septembra
2006 stali dejiskom siedmeho podujatia Majstrovstiev sveta jazdcov
motocyklov enduro. Naši občania
na vlastné oči si mohli pozrieť majstrovstvo svetových šampiónoch v
terénoch, ktoré poskytla naša okolitá príroda. Aj obec Richnava prispela k zdarnému priebehu týchto
významných pretekov. Poďakova-

nie viceprezidenta Slovenskej motocyklovej federácie Enduro Ral-

lye Ing. Petra Lazara patrí našim
obyvateľom Lukášovi Cenkému,
Petrovi Vaščákovi, Ľubovi Hojstričovi, Lukášovi Vaščákovi, Petrovi
Ondášovi, Stanovi Kuchárovi, Lukášovi Dolnačkovi, Ábelovi Filovi
a Števovi Ondášovi, ktorí neľutovali svoj voľný čas a pomohli pri
príprave vytyčovania trate enduro
na Bačovom vrchu i v samotných
pretekoch. Bez takýchto ochotných

dobrovoľníkov by sa takéto podujatie nemohlo uskutočniť.
Priaznivcov motocyklov potešilo,
keď sa mohli porozprávať s majstrom sveta v endure z roku 1991
Jarom Katriňákom, ktorý sa zastavil v piatok pred pretekami v pohostinstve Bašta. Svetoví šampióni
v endure si na hviezdne maniere
nepotrpia.
Ing. Peter Cenký

S a m o sp r á v a o b c e

Informácie zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva
Zastupiteľstvo zasadalo 10.8.2006 a 8.9.2006
Na svojom 4. zasadnutí 10.8.2006
obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie Správu o plnení rozpočtu
obce Richnava k 30.6.2006; schválilo Zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu v zmysle zákona č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a v
zmysle zákona číslo 230/2005 Z.z.,
ktorým sa dopĺňa zákon 442/2002
Z.z. a schválilo Zmluvu o dodávke
pitnej vody pre podnikateľov a

právnické osoby uzatvorenú podľa
Obchodného zákonníka zákona ě.
442/2002 Z.z. v platnom znení s
pozmeňujúcim návrhom pána Daniela Salugu.
Na svojom 4. mimoriadnom zasadnutí 8.9.2006 obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie číslo 32/99
o zatváracích hodinách pre pohostinstvá v obci; na základe § 4 odsek (3) písmeno h) zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov vydalo pre územie obce Richnava Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2006 o určení pravidiel
času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Richnava; schválilo kúpu pozemkov, na
ktorých je cintorín a zobralo na vedomie stav kosenia verejných priestranstiev v obci.

Verejnoprospešné
s l u ž by, k u l t ú r a a šp o r t

Jubilanti
v 3. štvrťroku 2006
70 rokov
Baluchová Mária, Tulej Eduard
75 rokov
Cenká Mária, Medvecová Elena
80 rokov
Harman Jozef, Horváthová Katarína
90 rokov
Šuster Štefan, Labancová Justína
Srdečne blahoželáme
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