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Pastoračná práca s deťmi a mládežou
V súčasnosti je vo väčšine farností
na Slovensku hodnotená pastoračná práca s deťmi a mládežou ako nedostatočná, ba až absentujúca. A je
zrejmé, že to, aká bude Cirkev na
Slovensku o desať, pätnásť rokov,
závisí od toho, nakoľko sme ochotní venovať svoju pozornosť a úsilie
pastorácii mladých kresťanov, detí
a mládeže.
Niet pochýb, že pastorácia detí
a mládeže vyžaduje dnes nové prístupy a spôsoby. Vo svete, kde vládnu média, mediálna komunikácia,
zvuk, no predovšetkým obraz ako
zdroj informácií a zmyslového zážitku, v imaginárnom svete filmov
a počítačových hier, vo svete v kto-

rom elektronická komunikácia nahrádza osobnú, a skúsenosť spoločenstva nahradilo spoločenstvo indivídua s obrazovkou televízora,

či monitora počítača, nie je ľahké
osloviť mladého človeka. Nehovoriac o tom, že sa vytráca zmysel
pre sacrum, posvätno a duchovno

tak vlastné srdcu človeka a nahradil ich lacný, ľahko získateľný a často plytký zmyslový zážitok.
Kto pracuje s mladými vie, ako ťažko ich je osloviť, zaujať a získať pre
nejakú vec, nehovoriac o hodnotách
všeľudských a duchovných. No nie
je to nemožné. Len je potrebné používať ich jazyk. Bolo by chybou neponúknuť im alternatívu. Rovnako
dobrú hudbu, ale kresťanskú, rovnako dobré filmy, ale hodnotné, ponúknuť im webové stránky, kde sa
dozvedia skutočnú pravdu o sebe,
o svete a o Bohu.
(pokračovanie na str. 3)

Daň z nehnuteľností
zmena vo vyrubení a platení
Počnúc zdaňovacím obdobím roku
2008 správca dane - obec môže vyrubovať daň z nehnuteľností kedykoľvek v priebehu roka. Daň z nehnuteľností vyrubená platobným výmerom je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Sadzby dane z nehnuteľností uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2007 o miestnych daniach
na území obce Richnava zostávajú
v pôvodnej výške ako v predchádzajúcom roku.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
– zostáva nezmenený
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa

platí za komunálne odpady okrem
elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Sadzby poplatku v roku 2008:
• obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom alebo fyzická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na území obce, platia
poplatok 0,40 Sk za osobu a kalendárny deň, t. z. za osobu ročne 146,- Sk.
• pri právnických a fyzických osobách – podnikateľoch sa poplatok vypočíta ako súčin sadzby
poplatku (0,50 Sk), počtu kalendárnych dní a ukazovateľa
dennej produkcie komunálnych
odpadov.

• rozhodujúce obdobie a výpočet
ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov sú podrobne upravené vo VZN č. 6/2006
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Richnava.

Zníženie a odpustenie poplatku:
1. Zníženie ročného poplatku zo
146,- Sk na 73,- Sk na základe žiadosti a doloženia dokladov:
a) fyzická osoba – študent na území SR
- potrebné doklady – potvrdenie
o návšteve školy a potvrdenie
o prechodnom pobyte
- lehota na uplatnenie zníženia –

do 15. marca príslušného obdobia.
2. Odpustenie ročného poplatku
na základe žiadosti a doloženia
dokladov:
a) fyzická osoba – dlhodobo (viac
ako 90 po sebe nasledujúcich dní)
sa zdržiavajúca mimo miesta trvalého pobytu na území SR
- potrebné doklady – potvrdenie
o prechodnom pobyte a doklad
o zaplatení alebo potvrdenie
o platení miestneho poplatku za
komunálne odpady za daný rok
v inej obci
- lehota na uplatnenie nároku na
odpustenie – do 15. marca príslušného obdobia.
(pokračovanie na str. 2)
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(pokračovanie zo str. 1)
b) fyzická osoba – dlhodobo
(viac ako 90 po sebe nasledujúcich
dní) sa zdržiavajúca v sociálnych
zariadeniach
(domovy dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti
a pod.)
- potrebné doklady – potvrdenie
o umiestnení

lehota na uplatnenie nároku na odpustenie – do 15. marca príslušného obdobia,
c) fyzická osoba vo výkone trestu
potrebné doklady – rozhodnutie
o výkone trestu
lehota na uplatnenie nároku na odpustenie – do 15. marca príslušného obdobia.

3. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že sa
v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí.
potrebné doklady – žiadosť
o odpustenie alebo vrátenie poplatku a úradné potvrdenie o pobyte (napr. potvrdenie o štúdiu, pracovná zmluva, povole-

nie k pobytu a pod.) – v štátnom
jazyku SR
• lehota na uplatnenie nároku na
odpustenie – do 15. marca príslušného obdobia
• lehota na uplatnenie nároku na
vrátenie poplatku – do 31. januára nasledujúceho roka po ukončení príslušného obdobia.

Čo pripravuje KST Bradlo Richnava v novom roku?
Rozhovor Martiny Horváthovej s pánom Ábelom Filom, predsedom KST Bradlo Richnava

S akými plánmi a vytýčenými cieľmi vstúpil KST Bradlo Richnava do
roku 2008?
Naším cieľom je zapojiť do turistiky čo najviac mládeže. Chceme
nadviazať na akcie, ktoré sa minulý rok ujali a pritiahli veľa mladých
ľudí. Spomeniem napríklad výlet na
Dreveníku a Spišskom hrade. Teší
nás, že do nášho klubu tento rok
vstúpili desiati noví členovia, ktorí
dostali na výročnej schôdzi členské
preukazy so známkami. Pre lepšiu
prácu s mládežou, bolo aj prijatie
Moniky Semanovej do výboru KST

Bradlo Richnava.
Dňa 19. januára 2008 sa konal 32.
ročník zimného výstupu na Sľubicu.
Ako tento výstup prebiehal? Koľko
turistov, či záujemcov prilákal tento rok?
Sľubica vie stále niečím prekvapiť.
Tento rok si na nás pripravila silný vietor, zimu, a slabú viditeľnosť,
ale svoje čaro má za každého počasia. Aj preto asi láka na svoj vrchol veľa turistov. Hoci v piatok večer aj zapršalo, v sobotu ráno sa na
prezentácií v reštaurácií Bašta zapísalo 177 turistov. Na regionálnu

akciu, je to krásne číslo. Všetkých
organizátorov poteší, keď si turisti
veľmi pochvaľujú túto akciu, a každý rok sa tu s radosťou vracajú.
Reportáže z výstupu sa vysielali aj
v Slovenskom rozhlase.
Aké akcie organizuje KST Bradlo
Richnava v najbližšom období?
Náš klub naplánoval na tento rok
tieto akcie: v apríli 100 jarných kilometrov Richnava – Kaľava – Vojkovce – Richnava, v máji Kultúrno
– poznávací zájazd, v júny Memoriál Milana Vaščáka na Bradle, v auguste Prechod Poráčskou dolinou,
v septembri Prechod Lačnovským
kaňonom, spojený s návštevou jaskyne Zlá diera, v októbri Jesenná
túra v našom chotári a v decembri
Vianočný pochod na Plejsy. Okrem
týchto akcií sa zúčastníme aj na regionálnych a celoslovenských akciách, ktoré sa nachádzajú v kalendári turistických akcií KST. Občania budú stále vopred informovaní
o turistických podujatiach prostredníctvom obecného rozhlasu.

S akými klubmi, alebo organizáciami vyvíja KST Bradlo Richnava
svoju spoluprácu?
Spolupracujeme s Regionálnou
radou KST Spišská Nová Ves, ale
aj s okolitými klubmi.
Aký je schválený rozpočet KST Bradlo Richnava na rok 2008?
Vypracovali sme projekt na rok
2008, ktorým žiadame od obce
69 500 SK. Na prvý štvrťrok nám
obecné zastupiteľstvo schválilo
sumu 23 000 SK. Chcem podotknúť, že okrem financií na turistické akcie, sa v tejto sume nachádza aj položka na výrobu nových
výstupových odznakov, na náš zimný výstup.
Z akých zdrojov financuje KST
Bradlo Richnava svoju činnosť?
Najväčšiu finančnú čiastku, nám
na našu činnosť poskyuje Obec
Richnava. Príjmy máme aj od sponzorov a zo vstupného – zimný výstup na Sľubicu. Každý účastník
si na turistike hradí stravu a občerstvenie.

Deti z Richnavy navštívili ZOO v Košiciach
Obec Richnava mala a má záujem
usporadúvať rôzne kultúrne a poznávacie akcie pre svojich občanov. Počas jarných prázdnin, dňa
5. marca 2008 pripravila pre deti
z obce Richnava zaujímavú akciu,
výlet do Zoologickej záhrady v Košiciach. Zraz detí a ich rodičov sa
konal pred Obecným úradom
v Richnave, odkiaľ ráno o 09.00
hodine odišli dva plné autobusy
s organizačnou pomocou Danie-

la Salugu a Ing. Petra Cenkého.
Po príchode do Košíc sa natešení
účastníci vybrali do areálu ZOO,
kde s nadšením pozorovali najrozličnejšie známe, i menej známe živočíchy. Z reakcií detí sa dozvedáme, že najväčšej obľube sa tešil lev,
medveď, dikobraz, kamzíky, tulene,
pštrosy i poníky.
Deti s rodičmi mali dostatok času,
počas ktorého mohli pozorovať bežný život zvieracích obyvateľov zoo-

logickej záhrady. Návrat do obce sa
konal v popoludňajších hodinách.
Môžeme konštatovať, že akcia splnila očakávania všetkých zúčastnených, obohatila nás o nové poznatky i veselé zážitky, a tak zaujímavým spôsobom spestrila nielen
jarné prázdniny detí, ale aj všedný
deň ich rodičov.
Martina Horváthová
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(pokračovanie zo str. 1)
Ponúknuť im namiesto mediálneho virtuálneho sveta ušitého na ich
mieru a podľa ich chúťok skutočný reálny svet hlbokého priateľstva,
lásky, zážitku spoločenstva, ktoré
obohacuje, formuje a nie deformuje
a demoralizuje. Ponúknuť im skúsenosť duchovna v spoločenstve a cez
spoločenstvo, toho duchovna o ktorom píše sv. apoštol Pavol, že presahuje každú ľudskú chápavosť.
Duchovný a spoločenský život vo
farnosti nespočíva len vo slávení liturgie Eucharistie a vo vysluhovaní
sviatostí, hoci sviatosti a sú nepochybne základom a osobitne Eucharistia centrom života spoločenstva
veriacich, no ak toto v minulosti
postačovalo, vieme, že dnes už nie.
Ako na to? Nové formy pastorácie
detí a mládeže vyžadujú omnoho
väčšiu angažovanosť laikov vo farnosti. A na to sme neboli zvyknutí,
lebo život vo farnosti organizoval
v minulosti zväčša kňaz. A ak dnes
na jednej strane už vieme, že bez
vás, laikov, to nepôjde, tak na strane druhej pochopiteľne ešte stále
nevieme čo a ako. No vďaka Bohu
pred nami už niektorí kráčajú a čosi
už prešli po nových cestách pastorácie detí a mládeže, a teda je odkiaľ čerpať praktické rady i skúsenosti.
Drahí farníci, v týchto dňoch nastupujeme i my, ako farnosť, na novú
cestu pastorácie našich mladých
kresťanov, novú tak pre nás, kňazov,
ako i vás, veriacich laikov. A boli už
podniknuté konkrétne kroky. Bola
zriadená pastoračná rada farnosti
ako dôležitý orgán pre komunikáciu a koordináciu. Z tých najbližších aktivít, popri sv. omši za účastí detí, začala sa realizovať príprava
birmovancov na birmovku tvorená
z troch častí: práce v skupinkách,
prednášok a sv. omší pre birmovancov. Paralelne je pripravených šesť
víkendových duchovno – formačných pobytov pre birmovancov vo
farnosti Bijacovce. V týchto dňoch
prebieha príprava letného týždenného kresťanského tábora pre deti.
Popritom je v pláne trojdňový poznávací výlet pre mládež na Oravu,
výlet na Spišský hrad so sv. omšou
v hradnej kaplnke, s programom
pre deti, a ďalšie jednodňové výlety do malebných zákutí Slovenska.
Naplánované je množstvo športo-
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vých a zábavných aktivít pre deti
a mládež, atď.
Dôležitá je však systematická práca
s mladými. Tá bude spočívať na postupnom vytvorení detských a mládežníckych spoločenstiev, čo nebude vôbec ľahké, ani rýchle. V súvislosti s tým sme boli zaregistrovaní
do občianskeho združenia Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí –
eRko, čo nám okrem možnosti získania ďalších finančných prostriedkov umožňuje získať takpovediac
know – how, teda množstvo materiálov, publikácií pre prácu s deťmi, ako i možnosť zúčastňovať sa
na rôznych podujatiach organizovaných eRkom.
Možno povedať, že dnes už vieme
čo chceme, vieme ako na to a vďaka pochopeniu predstaviteľov obecných zastupiteľstiev našej farnosti
máme k tomu i potrebné finančné
prostriedky. Najdôležitejšie je však
postupne spoznať a získať, a do budúcnosti vyformovať, ochotných
dobrovoľníkov, teda vás, laikov, na
prácu s deťmi a mládežou. Dobrovoľníci – animátori majú funkciu
tvorivých vedúcich spoločenstiev,
teda plánujú, organizujú celý priebeh a náplň stretka. Tu je potrebné
podotknúť, že materiály ako animovať rôzne hry a aktivity s deťmi na
stretku sú k dispozícii. Zároveň animátor má možnosť zúčastniť sa formačných stretnutí organizovaných
eRkom. Animátor by mal byť mladý človek, teda žiak ôsmeho alebo
deviateho ročníka základnej školy,
stredoškolák, ale poprípade i rodič,
či manželia s mladým duchom.
Je potrebné si uvedomiť, že najvyššou prioritou života veriacich
v Krista má byť salus animarum –
spása duší. Spása osobná a spása
tých, za ktorých sme spoluzodpovední. A v tomto zmysle je potrebné
vnímať aj všetky naše aktivity smerujúce k deťom a mládeži. Hlavným animátorom je Duch Svätý.
A my všetci by sme mali byť ochotný otvoriť sa pre Jeho vanutie a byť
jeho aktívnymi nástrojmi.
Verím, že sa nám spoločne podarí prispieť k spáse Božích detí,
a že i nás samých to posunie bližšie k Bohu. Touto cestou vás prosím o modlitbu. Nech Pán žehná
svoje dielo.
Peter Lešňovský, kaplán

Rozpočet a stav obyvateľov
roky 2008, 2009, 2010
Na základe § 21 odsek (3) zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 15.12.2007 schválilo viacročný rozpočet obce na rozpočtové
roky 2008, 2009, 2010. V rozpočte obce zohľadnilo priority obce na
tri roky.
Plánované náklady v Sk

Priority obce

2008

2009

2010

Zmena územného plánu obce

350 000

350 000

Passport – detailná inventúra
majetku obce, miestnych
komunikácií a verejných
priestranstiev

1 000 000

Dotácie z rozpočtu obce na
základe VZN číslo 4/2005

355 000

255 000

245 000

Poskytovanie opatrovateľskej
služby obyvateľom obce v
núdzi na základe zmluvy so
Spišskou katolíckou charitou
na 1,5 pracovného úväzku

240 000

270 000

270 000

Internetizácia obce projektová dokumentácia

300 000

Výkup pozemkov pod
miestnymi komunikáciami

180 000

Výkup pozemkov - ihrisko

470 000

Štúdia čistenia odpadových
vôd

80 000

Odvodnenie, rozšírenie
cintorína, chodníky, stavebné
úpravy, parkovisko pri
cintoríne

5 100 000

Modernizácia materskej školy 380 000

400 000

400 000

Splácanie úveru

500 000

859 000

stav obyvateľov
Stav

Spolu

Mužov

Žien

Zmeny v období od 1. 1.2007 do 31.12.2007
Odhlásenie pobytu

18

6

12

Narodenie dieťaťa

90

41

49

Sobáš

35

18

17

Rozvod

4

2

2

Úmrtie

17

7

10

Prihlásenie na trvalý pobyt

11

8

3

1 312

629

683

932

492

440

3

1

2

2 247

1 122

1 125

5

1

4

Stav obyvateľov k 31.12.2007
Trvalý pobyt - dospelí
Trvalý pobyt - deti
Trvalý pobyt - cudzinci
V obci celkom
Prechodný pobyt
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Dotácie poskytnuté obcou v roku ,

ZO Chovateľov poštových holubov Richnava

ktoré neboli použité v súlade s účelom dohodnutým v zmluve o poskytnutí dotácie v subjektoch TJ Slovan Richnava
a Klub slovenských turistov Bradlo Richnava sú prijímatelia povinní vrátiť obci

Rozhovor Martiny Horváthovej s pánom Emilom Šustrom, predsedom ZO CHPH

V mesiaci január bola vykonaná v súlade s § 11 - § 25 zákona č. 502/2001
Zb. o finančnej kontrole a vnútornom audite, kontrola čerpania dotácií
poskytnutých obcou v roku 2007.
Príjemcom dotácií boli 4 subjekty:
TJ SLOVAN Richnava
1 zmluva
Klub slovenských turistov Bradlo Richnava
2 zmluvy
Zväz chovateľov poštových holubov
Základná organizácia Richnava
1 zmluva
Rímskokatolícka cirkev farnosť Kluknava
1 zmluva
Celkovo boli obcou poskytnuté v roku 2007
dotácie vo výške
232 735,- Sk
Kontrolou bolo zistené, že prostriedky vo výške 56 732,- Sk neboli použité v súlade s účelom dohodnutým v zmluve o poskytnutí dotácie
v subjektoch:.
TJ SLOVAN Richnava
53 612,- Sk
Klub slovenských turistov Bradlo Richnava
3 120,- Sk

v rozpore s dohodnutým účelom Obci Richnava vrátiť do 15-ich dni od
ukončenia kontroly.
Okrem toho im bola v súlade s § 22 ods. 3. písm. c/ a d/, zákona č.
502/2001 Zb. o finančnej kontrole a vnútornom audite, uložená povinnosť prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a tiež povinnosť do 30-ich dni od prijatia opatrení
na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku, predložiť obci písomnú správu o splnení prijatých opatrení.
Kontrola bola ukončená v subjektoch, v ktorých boli zistené nedostatky
– TJ SLOVAN Richnava a Klub slovenských turistov Bradlo Richnava,
prerokovaním správy dňa 14. februára 2008 a v subjektoch, v ktorých
neboli zistené nedostatky – Zväz chovateľov poštových holubov Základná organizácia Richnava a Rímskokatolícka cirkev farnosť Kluknava, doručením správy o výsledku kontroly dňa 25. januára 2008.
Na základe VZN číslo 4/2005 článok II bod (2) písmeno d) dotácie
môžu byť opakovane poskytnuté tomu istému žiadateľovi najskôr po vyúčtovaní predchádzajúcej dotácie.

Zo strany prijímateľov došlo k porušeniu rozpočtovej disciplíny, preto v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení sú povinné prostriedky, použité

Mgr. Anna Harmanová
starostka obce

Činnosť TJ Slovan Richnava
Rozhovor Martiny Horváthovej s pánom Vladimírom Kurtom, tajomníkom TJ Slovan Richnava
Ako pokračuje obnovenie činnosti
TJ Slovan Richnava?
Obnovenie činnosti TJ Slovan
Richnava s malými problémami
pokračuje dá sa povedať dobre.
Má TJ Slovan Richnava záujem
opäť sa zúčastniť tohtoročnej súťaže družstiev?
Áno, TJ Slovan Richnava má
a bude mať záujem zúčastniť sa
tohtoročnej súťaže družstiev dospelých a radi by sme do nového ročníka súťaže prihlásili aj žiakov.
Ako prebieha príprava a tréningy
členov futbalového oddielu?
Príprava a tréningy sa začali 2. februára 2008 a prebiehajú v medziach
možností členov (zamestnanie, škola) klubu každú sobotu a nedeľu.

Akých prípravných zápasov, alebo
priateľských stretnutí sa zúčastni TJ
Slovan Richnava v nadchádzajúcom
období?
TJ Slovan Richnava odohrala zatiaľ štyri prípravné zápasy s týmito výsledkami:
Spišské Vlachy – Richnava 3 : 6
Richnava – Krompachy
dorast - 3 : 2
Richnava – Slovinky 2 : 2
Slovinky – Richnava 5 : 1
Do začiatku súťaže by sme radi
odohrali ešte 4 – 5 prípravných
zápasov.
Kde a kedy sa bude konať jarná
časť súťaže?
Jarná časť sa začne 6. apríla
2008, kedy cestujeme do Matejoviec. Domáce zápasy odohráme

na domácom ihrisku TJ Slovan
Richnava.
Ako prebieha renovácia šatní a ich
príslušenstva?
Renovácia šatní prebieha, povedal
by som, za pomoci výboru a hráčov
veľmi dobre. Šatne sú teraz vo veľmi dobrom stave. Čo sa týka príslušenstva, stoly, stoličky, dresy a potreby pre hráčov, sme vybavili svojpomocne.
Nastali nejaké zmeny v zložení futbalového oddielu a výkonného výboru TJ Slovan Richnava?
Zmeny vo vedení TJ Slovan Richnava nenastali, ale posilnili sa o nových členov ako p. Anna Horváthová a p. Milan Brutovský.
Aké sú predpokladané výdavky
TJ Slovan Richnava na rok 2008?
S akým rozpočtom počítate?

Predpokladané výdavky TJ Slovan
Richnava na rok 2008 sú 253 000
SK. A práve preto počítame s rozpočtom 253 000 SK. Predpokladané výdavky na dokončenie jarnej
časti súťaže sú 93 000 SK. V tom
nie je započítaná príprava výberu
žiakov.
Z akých zdrojov bude financovaná
činnosť futbalového oddielu TJ Slovan Richnava?
Financovanie TJ Slovan Richnava bude, dúfame jednak z dotácie
poskytnutej z rozpočtu obce a zo
sponzorských peňazí (Lovas Alojz,
Kurilla Jozef, Pribičko, Elektroset
Krompachy, Železničné stavby, Interport Servis s.r.o. areál prekladiska Haniska pri Košiciach).

Nastali nejaké zmeny v zložení ZO
CHPH Richnava?
Stanovy Slovenského zväzu ukladajú
povinnosť každé dva roky voliť nový
výbor. Aj napriek tomu, že sa volí
nový, zo strany členov nie je veľký záujem. Ak dôjde k nejakej zmene, tak
je len malá. Verím, že s terajším výborom ZO CHPH Richnava sú členovia spokojní.
Ako sa ZO CHPH snaží motivovať
k členstvu nových mladých chovateľov
a zvyšovať záujem o chovateľstvo poštových holubov?
ZO CHPH Richnava mala záujem
založiť školský holubník na ZŠ Kluknava, ktorý by dodal slovenský zväz
a taktiež by dotoval krmivo. Vedenie
ZŠ neprejavilo záujem o takúto ak-

tivitu. Lepšia spolupráca bola s pánom Kyseľom, ktorý takýto krúžok
na ZŠ Kluknava viedol. Ale aj napriek tomu ZO CHPH v roku 2008
získala dvoch nových členov.
Akých plánovaných pretekov a výstav sa zúčastni ZO CHPH počas
roku 2008?
V roku 2008 je naplánovaných 5 nácvikov a 24 závodov. Preteky starých
holubov nasledovne: 6 pretekov na
krátke trate do 300 km, 6 na stredné
trate do 500 km, 7 na dlhé trate nad
500 km, z toho štyrikrát Chomutov
a trikrát Wismar – Nemecko 860 km.
Preteky mláďat: 5 tratí s mladými holubmi do 300 km v mesiacoch august
a september. Po absolvovaní týchto
závodov a splnení stanoveného limitu, môžu byť holuby vystavované na
jednotlivých výstavách a v jednotlivých kategóriách na oblastných, regionálnych a štátnych.
Má ZO CHPH nejaké konkrétne ambície a vytýčené ciele, ktoré by chcela
dosiahnuť?
Nielen ZO CHPH si dáva určité

ciele, ale hlavne členovia, chovatelia, ktorí chcú zlepšovať svoje chovy a dosahovať lepšie výsledky na
závodoch a taktiež na výstavách.
ZO CHPH Richnava, chce v roku
2008 obsadiť všetky závody, plánované v rámci oblastného združenia
Spišská Nová Ves, závod In memoriál F. Čecha a všetky výstavy v rámci nášho pôsobenia.
Aké kritéria musia spĺňať chovatelia
a ich holuby, aby sa mohli zúčastňovať na súťažiach a výstavách?
Týmto, by som nadviazal na predošlú otázku. Každý chovateľ si musí
dať vyšetriť trus od svojich holubov,
čím sa zistí, či sú holuby zdravotne
v poriadku. Po splnení tohto úkonu,
ich môže nasadiť na závod. Čo sa
týka výstav, musia spĺňať niekoľko
kritérií, t.j. musia sa umiestniť v 20 %
z nasadzovaných holubov a nalietať
v prípade holuba 3000 km a holubice 2500 km za dva roky. Po splnení
týchto podmienok, sa môžu zúčastniť výstav a byť ohodnotené komisiou a posudzovateľmi.

Z akých zdrojov financuje ZO CHPH
svoju činnosť, náklady na zdravotnú
starostlivosť, krmivo, či prepravu holubov na preteky?
Asi nie sme jediný, ktorý povedia, že
je to veľmi citlivá otázka. Každý chovateľ, si musí financovať všetko sám.
Od zakúpenia liekov, vitamínov, vyšetrenia, už spomínaného trusu a samozrejme zabezpečenie krmiva, ktoré cenovo stúplo o 100%. K tomu
patrí aj výška členského príspevku,
ktorý sa odvíja od toho, koľko holubov chovateľ nasadzuje na jednotlivé závody.
Ako prebieha spolupráca ZO CHPH
s obcou Richnava?
Po vybavení všetkých administratívnych záležitosti, ktoré vyžaduje
VZN o podmienkach poskytovania
dotácií, zo strany ZO CHPH nastala zmena k lepšej finančnej situácií
a to vďaka zastupiteľstvu obce Richnava a taktiež pani starostke Mgr.
Anne Harmanovej, za ich podporu aktivít.

Informácia zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 8. zasadnutí 15.12.2007
zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Janu Kuklovú, schválilo
plat hlavného kontrolóra a vyslovilo súhlas s vykonávaním podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra, schválilo zmenu rozpočtu III.
na rok 2007, schválilo nedať čestné
prehlásenie pre SEZO SPIŠ na projekt integrovaného systému nakladania s odpadmi (ISNO), schválilo rozpočet Obce Richnava na roky
2008, 2009, 2010, schválilo poskytnutie dotácie TJ Slovan Richnava
na súťažný futbal registrovaných
hráčov - obyvateľov Obce Richnava v sume 60 000 Sk na 1. štvrťrok
2008, schválilo poskytnutie dotácie KST bradlo Richnava na rozvoj
turistiky v Obci Richnava v sume

23 000 Sk na 1. štvrťrok 2008,
schválilo odmeny pre poslancov
obecného zastupiteľstva, uznieslo
sa na všeobecne záväznom nariadení číslo 3/2007 o miestnych daniach na území Obce Richnava,
uznieslo sa na všeobecne záväznom nariadení číslo 4/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi
na území Obce Richnava.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 1. zasadnutí 14.2.2008
schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. polrok
2008; zobralo na vedomie Správu
o výsledkoch kontroly čerpania dotácií poskytnutých Obcou Richnava v roku 2007; schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu

„Modernizácia Materskej školy v
Richnave“, zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti a financovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov
na projekt t.j. vo výške 1 226 009
Sk; schválilo doplnenie zdrojov finančného zabezpečenia v Opatrení číslo 5.4.1.6 Programu sociálneho rozvoja a hospodárskeho rozvoja Obce Richnava – „Zabezpečiť
zateplenie budov v majetku obce
(výmena okien), iných verejných
budov a ich prípadnú rekonštrukciu“ o vlastné zdroje obce; schválilo Plán kultúrnych podujatí na rok
2008; vyjadrilo nesúhlas s uzatvorením Dohody s úradom práce o poskytovaní príspevku na aktivačnú
činnosť; schválilo dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Kluk-

nava vo výške 106 500 Sk; schválilo Zmenu rozpočtu Obce Richnava I. na rok 2008; schválilo text
zápisu do kroniky obce za rok 2007
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi
návrhmi starostky obce a poslanca
Daniela Salugu a schválilo dotáciu
pre Základnú organizáciu chovateľov poštových holubov v Richnave
vo výške 20 840 Sk.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave sa na svojom 2. zasadnutí
21.2.2008 uznieslo na VZN o zrušení VZN o rozvoji obce Richnava; na VZN o zmene VZN číslo
4/2005 o podmienkach poskytovania dotácií a na VZN o zrušení
VZN o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
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Nakladanie s odpadmi v obci od . januára 
Nakladanie s odpadmi v obci
sa od 1. januára 2008 riadi Všeobecne záväzným nariadením č.
4/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Richnava.
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej
len „nariadenia“) je upraviť
podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými
stavebnými odpadmi a s elektroodpadmi z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého
spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné
prostredie a čistotu v obci.
2. Nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých
zložiek komunálnych odpadov,
spôsob nakladania s drobnými
stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov ako aj podrobnosti o nakladaní s elektroodpadmi.
Na území obce Richnava sú držitelia komunálnych odpadov povinní tento zbierať po vytriedení
a po zaradení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov
v zmysle § 3 tohto nariadenia nasledovne:
pri každej stavbe na území obce
sa zbiera:
• papier a VKM (tetra-pack),
sklo, kovové obaly plasty, PET
fľaše, fólie z každej domácnosti do plastových vriec, ktoré sú
označené žetónom (iba v deň
určený na vývoz podľa harmonogramu zvozu separovaných
zložiek KO pre r. 2008).
• nebezpečný odpad komunálneho odpadu, t.j. batérie, akumulátory a žiarivky sa zbierajú
z každej domácnosti (iba v deň
určený na vývoz podľa harmonogramu zvozu separovaných
zložiek KO pre r. 2008).
• určuje sa miesto na území
obce pred vlastným rodinným
domom (iba v deň určený na

Separované zložky komunálneho odpadu v tonách za rok 2007

RICHNAVSKÉ NOVINY
stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu
/obci Richnava /, alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu / obci
Richnava/.
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3. Pôvodcovia a držitelia DSO
sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy stavebného odpadu
podľa katalógu odpadov: kovy,
drevo, sklo, plasty ....)
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biologiký rozložiteľný odpad

vývoz separovaného odpadu
podľa harmonogramu zvozu
separovaných zložiek KO pre
r. 2008) ako priestor, kde občania sú povinní odovzdávať
oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu.
Zber, prepravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných
odpadov v roku 2008 na základe
Verejného obstarávania vývozu
komunálneho odpadu (najnižšej
ceny) bude zabezpečovať na území obce Richnava firma Víťstav,
s.r.o. ktorá má na tento účel a rok
2008 uzatvorenú zmluvu s obcou
Richnava.
spôsob zberu: BOBR, KUKA nádoby, vrecia so separovaným odpadom, ktoré sú umiestnené pred
rodinným domom v obci Richnava sa označujú žetónom.
termíny zberu: sú podľa harmonogramu žetóny slúžia, len na kontrolu počtu vyzberaných KUKA
nádob a vriec so separovaným odpadom v obci Richnava v určený
deň podľa harmonogramu zvozu
komunálneho odpadu pre r. 2008,
veľkoobjemové kontajnery sa vyvážajú podľa zaplnenosti

drobné stavebné odpady

objemný odpad

Papier, kovové obaly, VKM = Tetra
Pack.
Patrí sem: noviny, časopisy, knihy, kartóny, zošity, korešpondencia, lepenka
Nezbierame: znečistený papier
(potravinami, farbou, maltou, zeminou) umelohmotné obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby, použité plienky, voskovaný
papier

Kovové obaly
Patrí sem: konzervy od rôznych
potravín (označenie FE alebo 40,
ALU alebo 41), plechovky od nápojov (coca – cola, pivo) hliníkové viečka (jogurt, maslo, smotana), alobal, tégliky od paštét, čajových sviečok, veľkoobjemový
kovový šrot (potrubie, staré pletivo, riad, vedrá)

VKM = Tetra Pack
Patrí sem: stlačené tetrapakové
obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo
vnútri.

Sklo
Patrí sem: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové (okenné) sklo
Nezbierame: porcelán, keramika,

zmesový komunálny odpad

zrkadlá, drôtené sklo, autosklo,
sklobetónky, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín.

4. Držitelia DSO z bežných stavebných úprav alebo udržiavacích prác zabezpečia jeho prepravu a zneškodnenie do veľkoobjemového kontajnera, ktorý
je umiestnený v obci na pozemku parc. C KN č. 396/2 v kat.
území Richnava pri budove
Obecného úradu s. č. 261.

Plasty

1
0
batérie a
akumulátory

kompozitné obaly VKM

daním so stavebnými odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi.

Objemný odpad
1. Zhromažďovanie a preprava
objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát do roka pre jarné upratovanie obce v dňoch
od 02.02.2008 do 09.05.2008
a jesenné upratovanie obce
v dňoch od 17.10.2008 do
24.10.2008.

Patrí sem: plastové fľaše od minerálok, malinoviek, rastlinných olejov (označenie PET alebo1), obaly od aviváži, čistiacich prostriedkov, šampónov (označenie HDPE
alebo 2) Fľaše pred vhodením zošliapnite, zátky povoľte !!!
Záhradné, strečové a obalové fólie, igelitové tašky, vrecia. Záhradný nábytok, plastové koše na odpadky a prádlo, prepravky.
Nezbierame: znečistené plasty
(potravinami, zeminou, maltou,
farbou, chemikáliou...) plastové
obaly z motorových olejov a iných
ropných produktov, celofán, obaly
z cukríkov, keksov, plastové predmety s obsahom kovov, podlahové krytiny, gumu, molitán

5. Stavebník alebo investor, pri
ktorého činnosti vznikajú stavebné odpady, je povinný jeho
vznik ohlásiť obci. Obec zabezpečí pristavenie veľkoobjemového kontajnera a vývoz stavebného odpadu prepravnou organizáciou, ktorá má s obcou
zmluvu. Všetky náklady spojené so zneškodnením stavebného odpadu hradí stavebník alebo investor.
6. Je zakázané ukladať SO a DSO
na iné miesto, než na to určené. Stavebné odpady môžu byť
uložené na stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutnú dobu.

3. Zakazuje sa ukladať objemný
odpad vedľa nádob na pravidelný zber KO, resp. iné miesta na
verejnom priestranstve.

Nakladanie s drobným stavebným
odpadom

7. Zakazuje sa DSO vhadzovať
do zberných nádob určených
pre KO.

1. Odpad zo záhrad a parkov sa
rozumie tráva, porezané konáre z orezávky stromov a krov,
lístie a zelené časti rastlín zbavené zeminy.

1. Drobné stavebné odpady / ďalej len DSO / sú odpady vznikajúce z bežných stavebných
úprav alebo udržiavacích prác
zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje

8. Držiteľ stavebných odpadov,
drobných stavebných odpadov je povinný na vyžiadanie
obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakla-

2. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom
predstihu o zbere objemného
odpadu osobitným oznamom,
pričom využije všetky možnosti informačného systému obce
(na úradnej tabuli, miestny rozhlas a na internete).

Biologický rozložiteľný odpad zo
záhrad a parkov

2. Biologicky rozložiteľné odpady
zo záhrad a parkov zhromažďujú pôvodcovia a držitelia tých-

kovové obaly

kovy

papier

to odpadov a zhodnocujú ich
kompostovaním predovšetkým
vo vlastných zariadeniach na
kompostovanie. Ak takéto
možnosti nemajú, pokosenú
trávu občania uložia do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených v obci.
3. Je zakázané ukladať bioodpad
zo záhrad a parkov do zberných
nádob na KO, na iné miesta než
určené alebo spaľovať (mimo
drevného odpadu).

Nakladanie s elektroodpadmi
z domácností
1. Elektroodpady z domácností
sú vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré pochádzajú z domácností fyzických osôb a z obchodných,
priemyselných inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je
svojím zložením a množstvom
podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti fyzických
osôb.
2. Z každej domácností sa zbiera
dvakrát do roka podľa harmonogramu zvozu separovaných
zložiek KO pre r. 2008.
3. Na území obce sa určuje miesto
pred vlastným rodinným domom iba v deň určený na vývoz.

plasty

sklo

vyradené
elektrické a
elektronické
zariadenia

4. (4)Odovzdané zariadenie musí
tvoriť jeden celok a musí obsahovať všetky dielce.

Staré vozidlá
1. Starým vozidlom je vozidlo,
ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo
vyradené z evidencie vozidiel
podľa osobitných predpisov.
Starým vozidlom je aj vozidlo,
ktorého držiteľ nie je známy,
ak je odstavené dlhšie ako 30
dní na ceste alebo verejnom
priestranstve, alebo na inom
mieste, ak je jeho odstránenie
potrebné z hľadiska ochrany
životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu
obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
2. Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je
povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla
osobne vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
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Novoročný koncert
sa tešil veľkej priazni
Vstúpili sme do Nového Roku
2008. Čo nám prinesie? Bude lepší, alebo nebodaj horší ako ten predošlý? Všetci však určite dúfame
a želáme si, aby v ňom bolo čo najviac toho príjemného a krásneho,
čo nás teší a robí nám radosť. Jednou z takýchto pozitívnych udalostí, ktorá nás hneď v úvode nového
roka potešila bol Novoročný koncert v rímsko – katolíckom kostole sv. Michala v Richnave. Koncert sa konal dňa 5. januára 2008
o 16.00 hodine. Na novoročnom
podujatí sa nám, pod vedením
učiteľov, svojim umeleckým nadaním predviedli žiaci a žiačky Základnej umeleckej školy v Krom-

pachoch. Podujatie plné hudby
a spevu zahájila a všetkých prítomných privítala starostka obce
Richnava Mgr. Anna Harmanová
svojím úvodným slovom. Ako prví
sa nám vianočnými piesňami predviedli deti z Materskej školy v Richnave. Po ich štebotavých hláskoch
nasledovali najväčšie talenty ZUŠ
z Krompách. Umelci predviedli
svoje hudobné nadanie znamenite. V kostole zazneli skladby najväčších hudobných velikánov spolu
s tónmi orgánu, klavíra, akordeónu,
huslí, klarinetu, či flauty. K inštrumentálnemu umeniu sa cez najznámejšie vianočné koledy pridalo aj
umenie vokálne. Záverečná časť

Marec - mesiac
knihy
„Kniha, naša priateľka.“ Toto priateľstvo s knihou prechováva dnes
už len málo dospelých a mladých
ľudí, preto sa často krát nerozvíja
ani u detí záľuba čítať knihy. Starostlivosť o mladú generáciu je jednou z hlavných úloh všetkých výchovných, vzdelávacích, spoločenských a kultúrnych inštitúcií.
V súlade s celospoločenskou požiadavkou musia mimoriadnu pozornosť venovať mladým čitateľom i knižnice, pričom v cieľavedomej práci knihovníkov s touto
kategóriou čitateľov sa má dôraznejšie prejavovať formatívna funkcia knižníc. Táto funkcia má práve v období dospievania, keď sa
utvára celkový charakter mladého človeka najväčší význam. Ale
dnešná spoločnosť čítaniu kníh už
nevenuje takú pozornosť ako v minulosti. V popredí je internet, televízia. To je zrejme aj dôvodom,

prečo naša Obecná knižnica často
„zíva“ prázdnotou. Čitatelia sú zapísaní, ale návštevnosť je nízka. Police knižnice sú naplnené knihami
do prasknutia. Je v nich literatúra
pre deti aj dospelých, krásna aj náučná. Obecná knižnica je otvorená
každý pondelok od 15.30 do 17.30
hod. V roku 2007 bolo v knižnici
zapísaných 83 čitateľov, z toho 29
detí a 54 dospelých, ktorí si priebežne počas roka vypožičali spolu
1268 kníh. Práve v tomto mesiaci
marec, o ktorom sa hovorí, že je
mesiacom knihy apelujeme na obyvateľov našej obce, aby nezanevreli na knihy a našli si každý deň aspoň chvíľku podržať v ruke knihu
a prečítať si z nej. Veď po namáhavej práci, je to jedna z tých najlepších a pre náš mozog najpriaznivejších relaxácií.
Eva Ondášová
vedúca obecnej knižnice

programu patrila kolektívnemu vystúpeniu Ľudovej hudby ZUŠ, Hudobnej skupiny ZUŠ a akordeónovému súboru so sólovou flautou.
Na záver sa nám všetkým prihovoril a umelcom poďakoval kňaz
našej farnosti Mgr. Pavol Ondrík.
Novoročné vystúpenie bolo ozajstným umeleckým, ale aj estetickým

zážitkom, tešilo sa veľkej priazni a
bohatej účasti zúčastnených divákov. Veríme, že počas roka 2008, sa
v takejto príjemnej atmosfére stretneme aj na ďalších umeleckých vystúpeniach a podujatiach usporiadaných v našej obci.
Martina Horváthová

Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) z .
decembra  č. / o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR
Od 1. januára 2008 nadobudol
účinnosť výnos MPSVaR SR z 5.
decembra 2007 č. 29775/2007 –
II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Podľa § 3 výnosu
č. 29775/2007 – II/1 obyvateľovi
v hmotnej núdzi na základe žiadosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť dotáciu na
humanitnú starostlivosť. Dotáciu
na humanitnú starostlivosť možno poskytnúť:
fyzickej osobe v hmotnej núdzi alebo v sociálnej núdzi na financovanie riešenia mimoriadnej krízovej
životnej situácie, ktorú nemožno
riešiť inými formami sociálnej pomoci,
fyzickej osobe alebo právnickej
osobe na humanitnú aktivitu.
Dotáciu podľa § 3 výnosu č.
29775/2007 – II/1 možno poskyt-

núť v príslušnom rozpočtovom roku
najviac vo výške 25 000,- Sk.
Mgr. Anna Harmanová,
starostka obce

Jubilanti
v 1. štvrťroku 2008
90 rokov
Žofia Ondziková
85 rokov
Medvecová Mária
Harmanová Barbora
80 rokov
Javorská Mária
70 rokov
Holub Štefan
Firčová Anna
Dunková Justína
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