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Výstavba nájomných bytov
nižšieho štandardu v Richnave je nereálna (strana 2)

Čo robíme pre ľudí
Služby poskytované obyvateľom
v jednotlivých oblastiach života obce.
(strana 9)

Prevádzkový poriadok
pohrebiska Richnava
(strana 9)

S a m o sp r á v a o b c e

Komunálne voľby
Predseda NR SR vyhlásil na sobotu 2. decembra 2006 voľby do orgánov samosprávy obcí.
Tieto voľby sa uskutočnia aj v obci Richnava.
Predseda NR SR vyhlásil na sobotu 2. decembra 2006 voľby do orgánov samosprávy obcí, Tieto voľby sa
uskutočnia aj v obci Richnava. Voľby sa začínajú ráno o 7. 00 hod. Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť. Po
preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky, a to
hlasovací lístok pre voľby starostu
obce, a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u
toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený. V obci Richnava sa volí
9 poslancov.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby
starostu obce a jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva.
Volič hlasuje tak, že po opustení
priestoru určeného na úpravu hla-

sovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa
neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú
volebnú komisiu (v ktorej zozname
voličov je zapísaný) o to, aby mohol
hlasovať mimo volebnej miestnosti.
V takom prípade okrsková volebná
komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou
schránkou, hlasovacími lístkami a
obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa
dodržala tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo

preto, že nemôže čítať alebo písať,
má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov iného voliča, nie však člena
okrskovej volebnej komisie, aby za
neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky. Volebná miestnosť sa uzavrie o 20.00
hod. a hneď potom miestna volebná komisia pristúpi k sčítaniu volebných hlasov.
Najzaujímavejšou informáciou pre
obyvateľov je zoznam zaregistrovaných kandidátov. Miestna volebná
komisia po preskúmaní kandidátnych
listín zaregistrovala 5 kandidátov na
starostu obce a 26 kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva.
(Pokračovanie na strane 2)
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Zmena zákona o pohrebníctve
Aké zmeny v našej obci priniesla zmena zákona o pohrebníctve sme sa porozprávali
so starostkou obce Mgr. Annou Harmanovou.
Pani starostka, prechodné ustanovenie zákona č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov skončilo 31. októbra 2006.
To bol posledný termín dokedy obec
mala zákonnú povinnosť zabezpečiť

prevádzkovanie pohrebiska a domu
smútku odborne spôsobilou osobou.
Ako sa obec vysporiadala s týmto zákonným ustanovením?
Obecné zastupiteľstvo na svojom šiestom zasadnutí 31.10.2006
schválilo Prevádzkový poriadok
pohrebiska, Zmluvu o prevádz-

kovaní pohrebiska a domu smútku podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, Zmluvu o nájme
pohrebiska a domu smútku podľa § 663 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Od 2.11.2006 na
základe koncesnej listiny vydanej
Obvodným úradom v Spišskej No-

vej Vsi, odborom živnostenského
podnikania a podpísaných zmlúv
s obcou je prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku v Richnave odborne spôsobilá osoba
pani Mária Čarnoká, Richnava
č. 198.
(Pokračovanie na strane 3)

OZNAMY
Redakcia Richnavských novín oznamuje čitateľom, že v minulom čísle – v 7. vydaní pri tlači novín sa stala neúmyselná chyba v názve článku, kde bolo chybne uvedené:
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÉHÝ ZBORU V RICHNAVE II.
Správny názov článku mal byť:
Z ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU V RICHNAVE II.
Týmto sa ospravedlňujeme autorovi článku pánovi Danielovi Salugovi a našim čitateľom.
Redakcia
Oznamujeme našim čitateľom, že v obci Richnave je možné zriadiť službu VYSOKORÝCHLOSTNÝ INTERNET/DSL PRÍSTUP, pokiaľ pri zriaďovaní nebudú zistené technické prekážky.
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Kandidátmi na starostu obce
Mg. Anna Harmanová,., 48 r., učiteľka, Richnava 82, nezávislý kandidát; Peter Labanc, 60 r., dôchodca, Richnava 266, ĽS-HZDS; Vladimír Pokuta, 39 r., tesár, Richnava
305, NÁDEJ; Daniel Saluga, 44 r.,
technik, Richnava 130, SMER ; Jozef Vaščák, 57 r., dôchodca, Richnava 246, SDKÚ - DS.

Kandidátmi na poslancov obecného
zastupiteľstva
Vladimír Brutovský, 44 r., rušňovodič, Richnava 276, SMER; Peter
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Komunálne voľby

Zmena zákona o pohrebníctve

pokračovanie zo strany 1

pokračovanie zo strany 1

Cenký, Ing., 31 r., učiteľ, Richnava 45, SMER; Jozef Čarnoký, 59
r., robotník, Richnava 198, ANO;
Jozef Čech, 34 r., vodič, Richnava
208, ĽS-HZDS; Lýdia Čechová, 39
r., osobná pokladníčka, Richnava
274, ĽS-HZDS;
Mária Čechová, 52 r., invalidný
dôchodca, Richnava 54, nezávislý kandidát; Ondrej Harman, 57 r.,
elektromontér, Richnava 44, ANO;
Mgr. Anna Harmanová, 48 r., učiteľka, Richnava 82, nezávislý kandidát; Marek Horváth, 32 r., robotník, Richnava 249, ĽS-HZDS;

Stanislava Horváthová, 33 r., zoraďovač strojov, Richnava 74, ĽSHZDS; Bohuš Klempár, 41 r., robotník, Richnava 318, NÁDEJ;
Róbert Klempár, 31 r., robotník,
Richnava 293, NÁDEJ; Janka Kočíková, 48 r., majster odborného výcviku, Richnava 223, SMER; Arpád Kotulák, 36 r., robotník, Richnava 314, NÁDEJ; Anna Kurtová,
47 r., inšpektor školenia, Richnava
68, ĽS-HZDS; Peter Medvec, 30
r., súkromný podnikateľ, Richnava
120, SMER; František Ondáš, 44
r., živnostník, Richnava 270, ANO;

Ľuboslav Ondáš, Ing., 29 r., stredoškolský učiteľ, Richnava 49, KDH;
Marek Papcun, 37 r., nástrojár,
Richnava 369, KDH; Daniel Saluga, 44 r., technik, Richnava 130,
SMER; Stanislav Šariška, 29 r., robotník, Richnava 294, NÁDEJ; Ladislav Tulej, 36 r., robotník, Richnava 296, NÁDEJ; Pavol Tulej, 44 r.,
robotník, Richnava 315, NÁDEJ;
Slavomír Tulej, 35 r., robotník,
Richnava 302, NÁDEJ; Ján Vaščák, 54 r., technik, Richnava 263,
ANO; Jozef Vaščák, 57 r., dôchodca, Richnava 246, SMER .

Verejne prospešné služby, k ultúra a špor t

Úcta k starším v našej obci
Október je už od nepamäti mesiacom úcty k starším, mesiacom, keď
si azda viac ako inokedy uvedomujeme lásku, obetavosť a štedrosť našich babičiek a deduškov. Na túto
skutočnosť nezabudli ani naše orgány obce: zastupiteľstvo a starostka, ktoré pri tejto príležitosti zabezpečili kultúrne podujatie - už tretí
ročník stretnutia starších obyvateľov Richnavy v reštaurácií Bašta.
A tak 20. októbra v podvečerných
hodinách sa naši dôchodcovia spoločne stretli, posedeli si v príjemnej
atmosfére ozvláštnenej krásnou jesennou výzdobou, porozprávali sa
a zabavili.
Posedenie otvorila a hostí uvítala starostka obce Mgr. Anna Harmanová, po ktorom nasledovalo
milé a úprimné vystúpenie našich
najmenších, detí z MŠ Richnava,
pod vedením Mgr. Zlatice Kurillovej. Deťúrence sa predstavili svojimi piesňami, básňami a napokon
sa rozutekali ku babkám a dedkom, aby im, celé natešené s láskou odovzdali vlastnoručne vyrobené pozdravy. Po tomto, podľa
reakcií zúčastnených najvrúcnejšom predstavení, svoje spevácke a
tanečné umenie predviedli členovia zboru Kluknavčanka, pod vedením Mgr. Gabriely Kyseľovej
z Kluknavy. Úvodného slova sa
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chopil pán Ondrej Ondzík, ktorý
všetkých rozosmial zábavným príbehom o „mládeži 20. storočia“.
Ľudové rozprávanie vystriedal zvonivý spev dievčat, po ktorom nasledovala nezabudnuteľná scénka
o „rovnoprávnosti žien“, v ktorej
sa predstavili najmä starší členovia umeleckého súboru. Scénka
sa odohrávala v dedinskej krčme
a niesla sa v znamení verša „dajme
sebe po rume, aby sme ostali pri
rozume“, alebo „dobrý večar dobré ľudze, ja prišla kuknuc, či tu muj
chlop nebudze“. Herci a herečky
rozosmiali celé obecenstvo a právom si vyslúžili potlesk.
Ďalej
nasledoval tanec a spev žien i párov, ktorý za sprievodu živej hudby
vystriedala ukážka z dožinkových

slávnosti, kedysi slávených, práve
v tomto jesennom období. V závere nám umelci zanôtili slová piesne
„Hora šumí, potok hučí, rok sa s rokom stále lúči“. Po tejto umeleckej
časti sa slova ujala starostka obce
svojím príhovorom a prednesením
prípitku, po ktorom si všetci v dobrej nálade zaspievali pieseň Živio,
ukončenú slovami „sto rokov, sto
rokov, nech žijú žijú nám“. Krásny večer pokračoval družnou debatou, spoločným spomínaním na
roky mladosti, komentármi tykajúcimi sa vystúpení, ktoré musím podotknúť boli len pozitívne a mnohí opýtaní by si takéto umelecké
spríjemnenie večera radi zopakovali aj viackrát. Neskôr si naše babky a dedkovia v príjemnom vynove-

nom prostredí, okrášlenom sviežou
jesennou dekoráciou vychutnávali večeru podávanú práve pri tejto
príležitosti.
Po chutnom jedle, besedovanie pokračovalo ďalej,
podávali sa kysnuté koláče rôzneho
druhu, káva, čaj, či iné osvieženie
a tak si každý mohol vybrať podľa
svojej chute. Podľa reakcií opýtaných sa posedenie skutočne vydarilo, o čom svedči aj zatiaľ najväčšia
- 120 členná účasť. Naši dôchodcovia milo reagovali a hodnotili všetko, predovšetkým výzdobu, úprimné vystúpenie škôlkarov, medzi ktorými mali mnohí svoje vnúčatká,
na ktoré, ako inak nedajú dopustiť, umelecký súbor, či chutnú večeru.. Posedenia sa zúčastnili aj naši
rómski spoluobyvatelia , ktorých
úsmevy na tvárach svedčali o dobrej nálade a radosti z takto stráveného večera.
Nuž skutočne sa tento októbrový
večer niesol v dobrej nálade, na
ktorú budú všetci zúčastnení iste
radi spomínať. Veríme, že posolstvo úcty, lásky a vďaky k našim babičkám a deduškom sa bude v našej obci stále prehlbovať a našich
starších budeme aj naďalej vítať pri
spoločných posedeniach, ktoré patria práve im, lebo oni si to skutočne zaslúžia.
Martina Horváthová

Čo sa zmenilo pre našich obyvateľov tým, že prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku už nie je
obec?
Zmien je niekoľko, pokúsim sa ich
vymenovať.
1. Obec má schválený Prevádzkový
poriadok pohrebiska obecným
zastupiteľstvom a Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva.
To znamená, že všetci obyvatelia
a návštevníci pohrebiska sú povinní riadiť sa schváleným Prevádzkovým poriadkom.
2. Všetky služby vymenované v prevádzkovom poriadku zabezpečuje prevádzkovateľ, nie obec. To
znamená, že obyvatelia, ktorí potrebujú služby spojené so zabezpečením pohrebu sa budú obracať na prevádzkovateľa (nie na
obec).
3. Prevádzkovateľ môže prevziať
ľudské pozostatky alebo ostatky
do chladiaceho zariadenia domu
smútku len ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho
vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho. Platba
za používanie chladiaceho zaria-

4.

5.

6.

7.

denia schválená v Prevádzkovom
poriadku sa platí u prevádzkovateľa.
Obstarávateľ pohrebu vyberá
hrobové miesto na pohrebisku,
kde má byť telo zosnulej osoby
pochované podľa plánu hrobových miest, ale výkopové práce
na pohrebisku a práce súvisiace
s pochovávaním môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba – prevádzkovateľ. Iné osoby
(rodina zosnulého) môže vykonávať výkopové práce a práce súvisiace s pochovávaním len s písomným súhlasom prevádzkovateľa, ktorý je povinný vykonávať
dozor nad týmito prácami.
Právo užívať hrobové miesto
vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Nájomné zmluvy na hrobové
miesto uzatvára prevádzkovateľ
s nájomcom hrobového miesta
(obstarávateľom pohrebu) na 10
rokov. Platbu uskutoční prevádzkovateľovi pri podpise zmluvy.
Potvrdenia o účasti na pohrebe
vydáva pohrebná služby – prevádzkovateľ (nie obec).
Je zmenená doba sprístupnenia
pohrebiska. Pohrebisko je verej-

nosti prístupné podľa času určenom v Prevádzkovom poriadku.
Pohrebisko bude prevádzkovateľ
denne odomykať, zamykať podľa otváracích hodín v prevádzkovom poriadku.
8. Zákaz vstupovať na pohrebisko
deťom do 10 rokov bez sprievodu dospelých.
9. Vstup motorových vozidiel do
areálu pohrebiska súvisiacich s
vykonávaním prác na pohrebisku (hrobiek, opravy hrobov) len
s vydaným povolením prevádzkovateľa.
Ako majú postupovať užívatelia hrobových miest, ktorí užívajú hrobové
miesta a nemajú podpísané zmluvy
na hrobové miesta?
Nájomné zmluvy na hrobové miesta sa v našej obci doteraz nepodpisovali. Právo na užívanie hrobového miesta vzniklo užívateľom hrobových miest zaplatením poplatku
za hrobové miesto obci. Zmenou zákona o pohrebníctve prevádzkovateľ
pohrebiska je povinný pri uzatváraní
nájomných zmlúv postupovať v súlade so zákonom č. 470/2005 Z. z.
To znamená:
a) doterajšie právne vzťahy týkajúce

sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za rovnakých
podmienok ako boli dohodnuté s
obcou,
b) prevádzkovateľ pohrebiska užívateľom hrobových miest písomne
oznámi, že uplynula lehota, na
ktorú je nájomné zaplatené. Týmto osobám pošle návrh nájomných
zmlúv a zároveň upozorní užívateľa hrobového miesta na zákonný
termín podpísania nájomnej zmluvy a zaplatenia poplatku.
Na záver prosím všetkých užívateľov hrobových miest o trpezlivosť
pri čakaní na podpisovanie nájomných zmlúv z dôvodu: Od 2. novembra 2006 prevádzkovateľ pohrebiska p. Mária Čarnoká doterajšiu zošitovú formu evidencie poplatkov za
hrobové miesta vedenú obcou prepisuje do informačného systému a zároveň dopĺňa do digitálnej mapy hrobových miest údaje o pochovaných
osobách a užívateľoch hrobových
miest. Po ukončení týchto prác pristúpi k zasielaniu nájomných zmlúv
užívateľom hrobových miest.
Ďakujem za rozhovor
Martina Horváthová

Bývanie a infraštruktúra

Rekonštrukcia verejného vodovodu
Odstránenie porušovanie predpisov na ochranu zdravia ľudí a zdravých životných podmienok.
Obec Richnava je vlastníkom verejného vodovodu, vyplýva jej
to zo zákona č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z.
z. o regulácii v sieťových odvetviach.
Verejný vodovod je súbor zariadení slúžiacich na hromadné zásobovanie vodou viac ako 50 osôb.
Obec z verejného vodovodu –
zdroj vody studňa na parcele č.
221 v kat. území Richnava zásobuje pitnou vodou 170 ľudí: MŠ v
Richnave, obecný úrad, šatne TJ
a odčlenenú ZŠ Kluknava.
Prevádzkovateľom verejného vo-

dovodu v súlade so zákonom č.
442/2002 Z. z. môže byť len fyzická alebo právnická osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorej bolo
udelené živnostenské oprávnenie
na prevádzkovanie verejných vodovodov.
Obec Richnava bola povinná zosúladiť svoju činnosť prevádzkovania verejného vodovodu do
1. decembra 2003. Odstraňovanie porušovania zákona trvalo
do 10.8.2006. V roku 2004 obec
investovala do verejného vodovodu 200 000,-Sk. Zrealizovala
filtráciu vody, zakúpila nové tlakové nádoby, ponorku . V roku
2005 obec zabezpečila stanovis-

ko k technickému zabezpečeniu
a kvalite vody Hydrotechnológiou Bratislava s.r.o.. V dňoch od
7.8.2006 do 11.8.2006 sa uskutočnila rekonštrukcia vodojemu.
Vodojem postavený v 80 – tých
rokoch na súkromnom pozemku
pri budove TJ je zrušený z dôvodu nevyhovujúcich technických
noriem a hygienického ochranného pásma požadovaných na vodojem. Nevyhovujúci vodojem je nahradený akumulačnou plastovou
nádržou o objeme 6 m3 a automatickou tlakovou stanicou GRUNDFOSS – HYDROPACK umiestnenou v budove obecného úradu
v priestoroch bývalej kotolne na

pevné palivo.
Po odstránení všetkých nedostatkov na verejnom vodovode mohlo
OZ pristúpiť k schváleniu:
a) Zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci v zmysle §
5 zákona č. 442/2002 Z.z.
b) Zmluvy o dodávke pitnej vody
pre OcÚ, MŠ, TJ.
Na základe schválenia zmlúv
uzneseniami OZ č. 48/2006 a č.
49/2006 zo dňa 10.8.2006 prevádzkovateľom verejného vodovodu obce a dodávateľom pitnej
vody je odborne spôsobilá osoba na základe živnostenského listu AQUA SPIŠ, spol. s.r.o., Sadová 12/2081.
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Čo robíme pre ľudí

Výstavba nájomných bytov nižšieho
štandardu v Richnave je nereálna
Oblasť sociálnej pomoci

Projekty štátu neriešia hmotnú núdzu v tzv. rómskej osade.
Riešením je Program integrácie rómskej rodiny podporený štátom.

Projektom štátu pre pomoc v hmotnej
núdzi je POSKYTOVANIE DÁVOK A
PRÍSPEVKOV HMOTNEJ NÚDZI v rámci
zákona číslo 599/2004 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi, ktorý je účinný od 1.
januára 2004.
Hmotná núdza je stav, keď príjem
občana a fyzických osôb, ktoré
sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum
a občan a fyzické osoby, ktoré sa
s občanom spoločne posudzujú,
si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Za
vlastné pričinenie zabezpečenia
príjmu sa považuje najmä vlastná práca a výnosy z užívania vlastného majetku. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe zákona o pomoci v hmotnej núdzi po
posúdení žiadosti občanovi poskytuje dávku v hmotnej núdzi za účelom zabezpečenia základných životných podmienok (bývanie, ošatenie, strava) a príspevky k dávke
(napríklad príspevok na bývanie)
– na tento príspevok našim obyvateľom v tzv. rómskej osade nevznikol nárok, pretože nie sú vlastníkmi
rodinných domov ani nájomníkmi
bytov, z toho dôvodu nemôžu predložiť doklady preukazujúce náklady spojené s bývaním.

Projektom zamestnanosti štátu je
PROJEKT AKTIVAČNEJ ČINNOSTI
podľa zákona číslo 5/2004 Z.z. o
službách zamestnanosti.
Uchádzač o zamestnanie na účely
tohto zákona je občan, ktorý môže
pracovať, chce pracovať, hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii
uchádzačov o zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce evidovaných uchá-

-

NIA (UBYTOVACIE BUNKY),
následne po osvojení modelového
bývania SOCIÁLNE BÝVANIE V
ROZVINUTÝCH REGIÓNOCH
SLOVENSKA, osvojenie prostredia zamestnania a ZAČLENENIE
RÓMSKEJ RODINY do prostredí
bývania, vzdelávania a práce. Pre
realizáciu projektu sú v obci vytvorené priestorové podmienky a podmienky pre súčinnosť s vlastníkmi
lesa združenými v urbárskom spoločenstve.
Podmienkou zavedenia projektu je
podpora štátu v zmysle uznesenia
vlády. Vláda o program zatiaľ neprejavila záujem.

Orgány štátnej správy v tzv. rómskej osade Ružakovec použili projekty pre riešenie hmotnej núdze,
projekty zamestnanosti a špeciálne projekty pre prácu s rómskymi
komunitami.

Mapa katastrálneho územia Richnava – tmavšou farbou sú vyznačené
pozemky vo vlastníctve obce.

dzačov zaradzuje na vykonávanie
aktivačnej činnosti. Aktivačná činnosť nie je zamestnanie. Aktivačná činnosť je podpora udržiavania
pracovných návykov uchádzača o
zamestnanie. Z tohto dôvodu úrad
práce za uchádzačov o zamestnanie neodvádza finančné prostriedky do sociálnej poisťovne, taktiež
doba evidencie uchádzača na úrade
práce sa nezapočítava do odpracovaných rokov pre výpočet starobného, či invalidného dôchodku.
Kto má nárok na dôchodok?
Na základe zákona číslo 461/2003
Z.z. o sociálnom poistení na starobný dôchodok má nárok ten, kto
bol povinne dôchodkovo poistený
(bol riadne zamestnaný) aspoň 10
rokov a dovŕšil dôchodkový vek.
Pre nárok na invalidný dôchodok
je dôležitá dĺžka dôchodkového poistenia (doby riadneho zamestnania) od 1 do 5 rokov, ktorá závisí
od veku osoby.

Projektmi štátu pre prácu s rómskymi
komunitami, ktoré sa robia v
Richnave sú PROJEKT POLICAJNÝCH
ŠPECIALISTOV a projekt ZLEPŠENIE
DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNEJ

STAROSTLIVOSTI PRE RÓMSKU
MINORITU NA SLOVENSKU.
Cieľom Projektu policajných špecialistov je dosiahnutie zmeny situácie v rómskych osadách. Štát
tento projekt realizuje prostredníctvom určeného príslušníka policajného zboru z Krompách.
Cieľom projektu Zdravotnej starostlivosti je zlepšiť dostupnosť
zdravotnej starostlivosti so zameraním hlavne na marginalizovanú
rómsku komunitu. Štát tento projekt realizuje prostredníctvom určeného obyvateľa z tzv. rómskej osady Ružakovec.
OBEC RICHNAVA POVAŽUJE
PROJEKTY ŠTÁTU ZA NEDOSTATOČNÉ, preto schválila zapojenie obce do Projektu integrácie
rómskej rodiny. Postupnými krokmi projektu sú VÝSTAVBA MODELOVÝCH PROSTREDÍ BÝVANIA – tréning rómskych rodín
v týchto modeloch bývania, VÝSTAVBA DOČASNÝCH ZARIADENÍ VEREJNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OSADE (VODOVOD,
KOMUNIKÁCIE, HYGIENICKÉ
ZARIADENIA), VÝSTAVBA DOČASNÝCH ZARIADENÍ BÝVA-

Služby poskytované obyvateľom
v jednotlivých oblastiach života obce

Výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu je (ako je zrejmé
z vlastníckej mapy katastrálneho
územia v Richnave) NEREÁLNA.
Obec nie je vlastníkom pozemkov,
na ktorých by sa dalo stavať. Do
úvahy nepripadá ani vyvlastnenie
pozemkov. Podľa stavebného zákona je vyvlastnenie možné len na
verejne prospešné stavby. Nájomné byty nižšieho štandardu určené
pre obyvateľov tzv. rómskej osady
nie sú verejne prospešnou stavbou.
Podľa odporúčania Výboru ministrov Rady Európy členským štátom
na zlepšenie podmienok bývania
Rómov a kočovníkov v Európe musia členské štáty zabrániť vylučovaniu a getám. V bode 5 odporúčania sa uvádza:
„Aby sa čelilo vytváraniu giet a segregácii Rómov od majoritnej spoločnosti, členské štáty by mali zamedziť, zakázať a keď je potrebné odvrátiť každú celoštátnu, regionálnu
či miestnu politiku alebo iniciatívu
s cieľom usadiť či znovu usadiť Rómov osobitne na nevhodných predmestiach miest alebo okrajoch dedín, alebo pokúšať sa premiestniť
ich do takýchto území na základe
ich etnicity.“
Mgr. Anna Harmanová

-

-

-

-

-

-

V rozsahu zákona číslo
599/2003 o pomoci v hmotnej
núdzi obec poskytuje jednorazovú dávku obyvateľom v hmotnej núdzi.
Zabezpečuje dvakrát do roka
dovoz šatstva z charity TRENČÍN.
Havarijnú situáciu náhradného bývania sme vyriešili dvomi
obytnými bunkami v tzv. rómskej osade z finančných prostriedkov úradu vlády.
Od roku 2004 v tzv. rómskej
osade Ružakovec uchádzači
o zamestnanie v rámci aktivačnej činnosti vykonávajú opatrovanie starších ľudí v osade a odprevádzanie detí cez štátnu cestu pri osade.
Od roku 2005 na základe VZN
4/2004 o opatrovateľskej službe obec zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby Spišskou katolíckou charitou.
Na základe výnosov Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny číslo 1757/04-II/1
z 20.4.2004 a číslo 3745/2005II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva obec od
roku 2004 zabezpečuje dotáciu
na stravu a školské potreby pre
žiakov Špeciálnej základnej školy v Richnave.
Od roku 2006 obec vypláca rodičom žiakov Špeciálnej základnej školy v Richnave motivačný
príspevok.

Oblasť vytvárania podmienok
na osvetovú činnosť
-

-

-

Od roku 2004 obec vydáva
Richnavské noviny, ktorých
cieľom je zvýšiť informovanosť
obyvateľov o dianí v obci.
Všetky dokumenty stanovené
zákonom číslo 369/1990 zverejňujeme na úradných tabuliach.
Od roku 2006 aj na internetovej stránke obce www.richnava.
sk, ktorú pravidelne aktualizujeme.

-

Oblasť obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie,
koncepcie rozvoja jednotlivých
oblastí života obce, obstarávania
a schvaľovania programov rozvoja
bývania a spolupôsobenia pri utváraní
vhodných podmienok na bývanie v obci
-

-

Obecné zastupiteľstvo v Richnave schválilo vládny program
aktivačnej činnosti. Od 15. apríla 2004 prebieha v obci aktivačná činnosť, do ktorej sú zapojení všetci obyvatelia v hmotnej
núdzi, ktorým vznikol nárok
na aktivačný príspevok. Hlavným dôvodom schválenia aktivačnej činnosti bolo vytvorenie
podmienok na zvýšenie príjmu
obyvateľov v hmotnej núdzi a
tak zlepšiť ich predpoklady na
prežitie.
Obec schválila Všeobecne záväzné nariadenie o rozvoji
Obce Richnava, ktorým upravila princípy, smernice a postupy pre koordináciu rozvoja obce Richnava. Na základe
záujmu obyvateľov obecné zastupiteľstvo schválilo zaradenie
autorského projektu „Program
začlenenia rómskej rodiny“ do
štruktúry projektov programu
rozvoja obce. Od schválenia zaradenie programu zameraného
na odstraňovanie príčin chudoby a sociálneho vylúčenia rómskych rodín sústredených v tzv.

-

rómskej osade Ružakovec ubehlo jeden a pol roka. Vláda napriek viacerým návrhom obce o
program neprejavila záujem a
obec program nepoužíva. Ignorovaním programu vláda neumožnila obci Richnava použiť projekt a vykonávať svoju
kompetenciu rozvoja vyplývajúcu zo zákona číslo 369/1990
o obecnom zriadení koordinátora programu a sama prevzala
zodpovednosť za riešenie chudoby a vylúčenia.
Obec má schválený územný
plán obce. Obecné zastupiteľstvo v Richnave schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 12/2004 o územnom pláne obce a jeho záväzných častiach.

Oblasť utvárania podmienok na
kultúru, záujmovú činnosť, telesnú
kultúru a šport
-

Od roku 2004 v zimných mesiacoch obec prevádzkuje klzisko.
V rokoch 2004 a 2005 obec poskytovala príspevok na činnosť
TJ Slovan Richnava, Klub slovenských turistov Bradlo a Zväz
chovateľov poštových holubov.
Od roku 2006 po zmene zákona číslo 583/2004 obec poskytuje v súlade so zákonom číslo
583/2004 Z.z. o zmene rozpočtových pravidiel územnej samo-

-

správy, na základe Všeobecne
záväzného nariadenia obce číslo 4/2005 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
a fyzickým osobám podnikateľom na území obce Richnava
dotácie na svoju činnosť. Túto
možnosť dotácie využili Klub
slovenských turistov Bradlo
Richnava a Zväz chovateľov
poštových holubov v Richnave. TJ Slovan nevyužil poskytnutie dotácie od obce, zmluvy
s obcou nepodpísal,
Vzhľadom k tomu, že v obci
nie sú kultúrne inštitúcie, ktoré by v obci zabezpečovali kultúrnu záujmovú umeleckú činnosť, obec sama zabezpečuje
kultúrne podujatia: novoročný
koncert, koncert Mariánskych
piesní, stavanie spoločného
mája v obci, zábavné popoludnia pri príležitosti MDD, odpustu Márie Magdalény, stretnutie obyvateľov pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším, karneval na ľade, návšteva divadelných predstavení v Prešove,
Možnosť pravidelne športovať
v každom ročnom období pre
všetky skupiny obyvateľov bude
vytvorená dobudovaním športového areálu.

OBEC ZABEZPEČUJE
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce
zodpovedá obec. Obec od roku
2004 zabezpečila:
- vyčistenie tzv. rómskej osady
Ružakovec a potoka od komunálneho odpadu,
- odstránila všetky čierne skládky odpadu v obci v rámci aktivačnej činnosti
- od 15.4.2004 prebieha v tzv.
rómskej osade pravidelný vývoz odpadu – dva veľkoobjemové kontajnery 1x týždenne,
- v obci od roku 2004 sme uskutočnili zmenu vývozu KUKA
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nádob v obci z trojtýždňových
intervalov vývozu na dvojtýždňový interval vývozu KUKA
nádob,
od roku 2004 zabezpečujeme
zákonnú povinnosť obce najmenej dvakrát do roka, zber
a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia
vývoz separovaného zberu z obce jedenkrát v mesiaci. Vstupom obce do združenia SEZO
SPIŠ sledujeme vytvorenie lepších podmienok separovaného
zberu,
od roku 2005 dvakrát do roka
uskutočňujeme zber a vývoz
elektroodpadu, pneumatík, nebezpečného odpadu,
od roku 2006 vývoz biologického odpadu pokosenej trávy z
verejných priestranstiev na ďalšie spracovanie,
v rámci aktivačnej činnosti od
roku 2004 zabezpečujeme denný zber odpadu v obci a v tzv.
rómskej osade Ružakovec.

RICHNAVSKÉ NOVINY

-

zabezpečili vlastné meranie
spotreby elektrickej energie
tých lámp, ktoré sú umiestnené v Zlatníku na katastrálnom
území obce Richnava. Do rozdelenia inštalácie boli lampy
napojené na meranie elektriny
v obci Kluknava. Vlastným meraním sme odstránili nezákonný predaj elektriny obcou Kluknava našej obci.
Pravidelnú údržbu verejného
osvetlenia v obci na základe
zmluvy s obcou zabezpečuje
firma Brantner Krompachy.

Richnave zvolilo kroky: prieskum územia, stanovenie možných spôsobov, výber najlepšieho spôsobu ochrany a využívania vôd v obci. Cieľom je vybrať
spôsob šetrný k životnému prostrediu a k peňaženkám obyvateľov, aby náklady na čistenie
odpadovej vody a na dodávku
pitnej vody boli čo najnižšie.

-

Obvodný úrad životného prostredia, detašované pracovisko
Gelnica vydal stavebné povolenie na stavbu Richnava – rómska osada vodovod 1. etapa pod
číslom 2006/00128/De zo dňa
4.1.2006,
Obec zabezpečuje pravidelné

-

-

-

-

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva a zmluvy so
SAD Košice od roku 2004 obec
prispieva 12 000,-Sk ročne z dôvodu zachovania spoja na nočný autobusový spoj Krompachy

Na úseku správy a údržby verejnej
zelene
-

-

Miestna verejná doprava
-

-

Na základe schváleného projektu bola upravená križovatka na
rázcestí pri hostinci.
V rámci aktivačnej činnosti
od roku 2004 sme zabezpečili
údržbu verejnej zelene v obci,
na cintoríne, všetkých verejných priestranstiev a potokov
v obci.

-

Verejné osvetlenie
-

-

-

V roku 2004 – 2005 bolo nahradených 44 ks starých lámp verejného osvetlenia novými. Výmenou lámp verejného osvetlenia obec znížila spotrebu
elektrickej energie na verejnom
osvetlení. V roku 2004 pred výmenou lámp ročná spotreba
elektrickej energie bola 45 009
kWh a v roku 2005 po výmene lámp ročná spotreba elektrickej energie klesla na 23 495
kWh,
V roku 2005 zrealizované rozšírenie verejného osvetlenia ulice k individuálnej bytovej výstavbe pri potoku Slatvinka (tzv.
Hrišovský potok),
V roku 2006 zrealizované rozdelenie inštalácie verejného
osvetlenia – Zlatník, čím sme

-

-

opravy a čistenie 7 ks studní
z toho 2 ks v tzv. rómskej osade,
Od 13.4.2004 prebieha v obci
vývoz a likvidácia odpadovej vody zo žúmp. Na základe
VZN č. 1/2006 o zneškodňovaní obsahu žúmp obec hradí obyvateľovi, ktorý využíva
túto službu 2/3 a obyvateľ hradí 1/3 nákladov spojených s vyťahaním a čistením odpadovej
vody.
Pre zavedenie najlepšieho spôsobu ochrany a využívanie vôd
v obci Obecné zastupiteľstvo v

-

– Hrišovce počas dní sobota a
nedeľa, ktoré sú pre SAD neefektívne,
V roku 2006 sme odstránili dlhoročné nezákonné využívanie
súkromného pozemku obcou.
Na základe rozhodnutia o povolení informačných reklamných a propagačných zariadení a ohlásením drobnej stavby
špeciálnemu stavebnému úradu sme premiestnili autobusový
prístrešok s umiestnením úradnej tabule v Richnave na pozemok vo vlastníctve obce.
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Na úseku výstavby a údržby miestnych
komunikácií

Zásobovanie vodou a odvádzanie
odpadových vôd, nakladanie
s odpadovými vodami zo žúmp
-

RICHNAVSKÉ NOVINY

Obec spláca úver na miestne
komunikácie z roku 2002. Za
roky 2004 až 2006 splatila úver
vo výške 1 050 000,-Sk,
Obec v roku 2002 zrealizovala
výstavbu miestnych komunikácii
k individuálnej bytovej výstavbe
po obidvoch stranách potoka
Slatvinka (tzv. Hrišovský potok)
bez stavebného povolenia a bez
súhlasu vodohospodárskeho orgánu. Tento nezákonný stav obec
odstraňuje od r. 2005. Na základe uznesenia OZ obec zabezpečila spracovanie projektovej dokumentácie miestnych komunikácii
okolo potoka Slatvinka. Pripravuje usporiadanie pozemkov pod
miestnymi komunikáciami podľa projektu. Po usporiadaní pozemkov obec požiada špeciálny
stavebný úrad o dodatočné povolenie na miestnu komunikáciu a
Obvodný úrad životného prostredia, detašované pracovisko Gelnica o zmenu hraníc koryta vodného toku Slatvinka.
Odstraňujeme nedostatky
obce z previerky dopravného značenia na miestnych komunikáciách v obci vykonanej Okresným riaditeľstvom
PZ – Dopravným inšpektorátom Sp. Nová Ves dňa 7.9.2001
obci vyplývajúce zo zákona č.
135/1961 Zb. (cestný zákon),
Obec na základe uznesenia
Obecného zastupiteľstva č.
38/2006 zabezpečila spracovanie projektu dopravného značenia v obci odborne spôsobilou osobou, stanoviska dotknutých orgánov štátnej správy,
prebieha výber dodávateľa výrobcu dopravných značiek podľa schváleného projektu.

V rámci aktivačnej činnosti od roku
2004:
-

Čistíme miestne komunikácie,
chodníky rigoly okolo miestnych komunikácii,
- Odpratávame sneh z chodníkov v obci a v tzv. rómskej osade Ružakovec, na cintoríne,
- Posypávame drvinou chodníky
miestne komunikácie, panelovú
cestu, chodníky v tzv. rómskej
osade Ružakovec,

-

Vykonávame úkony súvisiace
s riadnym hospodárením hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce
-

-

-

-

-

Urobili sme opravu strechy zničenej víchricou na budove šatní TJ
Urobili sme rekonštrukciu spodnej časti budovy REŠTAURÁCIE
Urobili sme izoláciu proti vode
a vlhkosti budov REŠTAURÁCIE a POŽIARNEJ ZBROJNICE
Zrealizovali sme rekonštrukciu
kuchyne MŠ – výmena rozvodov vody, odpadovej vody, elektriny, drezov, obkladov,
Vymenili nevyhovujúcu elektroinštaláciu v priestoroch obecného úradu,

-

-

-

Obnovili nátery v budove Domu
smútku,
Odstraňujeme nedostatky zistené v audite za rok 2003, pohľadávky vymáhame súdnou cestou, exekučným príkazom,
Prehodnotili sme analýzu nákladovosti budov obce Richnava a možnosti ich prevádzkovania. Od novembra 2005 obecná knižnica presťahovaná do
budovy obecného úradu,
Pohľadávky z aktivačnej činnosti od úradu práce vymáhame súdnou cestou,
Ukončili sme kontrolu správy poplatkov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov podľa zákona
č. 544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch za roky 2001 až
2003. Výsledkom kontroly príjem do rozpočtu obce vo výške
270 940,-Sk.
V rámci aktivačnej činnosti
obec ošetrila náterom oplotenia
areálu TJ, MŠ, Domu smútku,
brány cintorína, zábradlia mostov, autobusové prístrešky,

-

-

-

-

Odstránili sme nedostatky
z protipožiarnych kontrol,
Usporiadali sme pozemky cintorína, je vydané stavebné povolenie na odvodnenie cintorína,
Na základe overeného geometrického plánu pripravujeme
usporiadanie pozemkov športového areálu,
Obec má vypracované projekty: na športový areál a rekon-

-

-

štrukciu budovy TJ a na rozšírenie cintorína v Richnave,
Obec má vypracované štúdie na
rekonštrukciu obecného rozhlasu a vrchnú časť Reštaurácie,
Obec vydala špeciálnym stavebným úradom stavebné povolenie na stavbu parkovisko pri
cintoríne.

Far ské spoločenstvo

Slávnostné požehnanie symbolov obce
V nedeľu, dňa 1. októbra 2006 sa
v našej obci, tak ako každý rok, konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Svätého Michala,
patróna našej obce. Tohtoročná
slávnosť však bola o čosi veľkolepejšia a netradičnejšia. Odpustový
deň bol súčasne aj dňom, kedy boli
slávnostne požehnané a do používania uvedené symboly obce Richnava. Pri tejto vzácnej príležitosti
sme si do rímskokatolíckeho kostola Svätého Michala archanjela,
pozvali spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru, ktorý celebroval svätú omšu a následne vykonal slávnostné požehnanie
obecných symbolov. Veľadôstojného otca biskupa uvítala, o požehnanie symbolov požiadala a objasnila
pôvod obecných symbolov starostka obce Mgr. Anna Harmanová.
Slávnostné požehnanie vykonal otec biskup slovami, citujem:
„Nebeský otče, týmto putom lásky a jednoty si zjednotil obyvate-

ľov obce Richnava. Tieto obecné
symboly sú znakmi toho, že občania obce vytvárajú jedno spoločenstvo, aby svorne budovali spoločné dobro na Tvoju slávu a pre
úžitok všetkých jej obyvateľov. Prosíme Ťa, požehnaj tieto symboly a
svojou mocou ochraňuj všetkých
jej obyvateľov i návštevníkov. Vypočuj naše modlitby, ktoré tu spoločne prednášame a daruj všetkým

občanom pokoj a radosť v duchu
svätom, úspechy v ich podujatiach
a ochranu pred nebezpečenstvami.
Naplň jej členov duchom zodpovednosti, aby vedeli pre obec vybrať vždy také vedenie, ktoré bude
starostlivé a voči všetkým spravodlivé. Obdaruj ich aj duchom bratstva a pravého pokánia, aby vzájomné spory nemuseli riešiť súdnymi žalobami na iných, ale aby

ich dokázali riešiť uznaním vlastnej
viny a ochotou odpúšťať. Daj, nech
v tejto obci vyrastá zdravé a zbožné
mladé pokolenie, nech tu deti žijú
šťastné detstvo, rodičom daj vytrvalosť v dobrom, aby boli pre svoje
deti vhodným príkladom a starcom
nech sa dostane úcty a lásky od
detí i vnúčat. Nech sa v tejto obci
zveľaďuje viera a láska, nech sa z
tohto chrámu i z domácností tejto
obce vznáša k nebesiam modlitba,
ako kadidlo na Tvoju slávu. Zachovaj vo svojej láske všetkých jej občanov, aby sa raz mohli stať spoluobčanmi svätých v nebi.“
V mene obyvateľov našej obce i v
mene svojom otcovi biskupovi za
modlitby a požehnanie symbolov
obce poďakovala starostka obce
Mgr. Anna Harmanová.
Martina Horváthová
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Názov prevádzkovateľa: Mária Čar noká, Richnava č. 198, IČO:43358691, Tel.:053 /4473248, mobil: 09010389178

Prevádzkový poriadok pohrebiska Richnava
Čl. 1 - Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom,
zodpovedajúcim predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá
ušľachtilým ľudským vzťahom.
Čl. 2 - Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku pohrebiska a domu
smútku v Richnave.
Čl. 3 - Prevádzka pohrebiska
1. Prevádzkovateľom pohrebiska je Mária Čarnoká, Richnava č. 198, IČO: 43358691,
tel.:053/4473248, mobil:
0910389178
Čl. 4 - Služby poskytované prevádzkovateľom
pohrebiska
1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä
a) vykonávanie výkopových prác súvisiacich s pochovávaním alebo
exhumáciou
b) pochovávanie
c) vykonanie exhumácie
d) zabezpečovanie správy a údržby
pohrebiska
e) zabezpečovanie správy a údržby
komunikácií a zelene na pohrebisku
f) vedenie evidencie súvisiacej s
prevádzkovaním pohrebiska
g) prevádzkovanie a zapožičiavanie
obradnej siene v Dome smútku
2. Iné osoby môžu vykonávať práce uvedené v ods. 1 len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.
3. Prevádzkovateľ zabezpečuje rozlúčkový pohrebný obrad v Dome
smútku a pri hrobe na základe
objednávky oprávnenej osoby
podanej najneskôr 24 hodín pred
dátumom konania smútočného
obradu.
4. Cenník služieb
a) poplatok za obradnú miestnosť
v dome smútku v Richnave k vykonaniu pietneho aktu za 1 obrad (v cene je úprava miestnosti pred a po obrade, ozvučenie)

200,- Sk
b) poplatok za použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku
na dobu 24 hodín pre obyvateľov obce 150,-Sk
c) poplatok za použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku
na dobu 24 hodín pre ostatných
190,-Sk
d) vystavenie povolenia k prácam
na pohrebisku 100,-Sk
Čl. 5 - Pochovávanie
1. O tom, v ktorom sektore na pohrebisku má byť pochované telo
zosnulej osoby, rozhoduje ten,
kto pohreb obstaráva (ďalej len
„obstarávateľ pohrebu“).
2. Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred
uplynutím 48 hodín od úmrtia.
Ľudské pozostatky uložené v
chladiacom zariadení musia byť
pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených
v § 8 ods. 3 písm. h) zákona č.
470/2005 Z.z., teda ak boli ľudské pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvale udržanie teploty pod
-10 °C. Ak bola vykonaná pitva,
možno mŕtveho pochovať ihneď
po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len so
súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po
prehliadke a pitve bez odkladu.
3. Pochováva sa uložením ľudských
pozostatkov do hrobu alebo
hrobky na pohrebisku, uložením
spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
(ďalej len „popol“), alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na
inom mieste.
Čl. 6 - Ukladanie tiel do hrobu a hrobky
1. Ľudské pozostatky alebo ľudské
ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej
doby. Tlecia doba pre pohrebisko uvedené v čl. 2 tohto poriadku je 10 rokov.
2. Do jedného hrobu sa ukladajú
spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Pred

3.

4.

a)

b)
c)

d)

uplynutím tlecej doby sa môžu
do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich
možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1
meter.
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky
musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí
byť vyrobená tak, aby chránila
ľudské ostatky pred hlodavcami.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky
:
hĺbka pre dospelú osobu a dieťa
staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie
ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
dno musí ležať najmenej 0,5 m
nad hladinou podzemnej vody,
bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
rakva s ľudskými pozostatkami
musí byť po uložení do hrobu
zasypaná skyprenou zeminou
vo výške minimálne 1,2 m.

Čl. 7 - Exhumácia
1. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na
žiadosť
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu alebo
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ
pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
2. Žiadosť o exhumáciu musí mať
písomnú formu a musí obsahovať
a) posudok úradu verejného zdravotníctva
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde
budú ľudské ostatky uložené.
3. Náklady na exhumáciu uhradí
ten, kto o ňu požiadal.
Čl. 8 - Užívanie hrobového miesta

1. Hrobové miesto je miesto na
pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na
uloženie urny.
2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej
zmluvy. Uzavretím nájomnej
zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr
ako po uplynutí tlecej doby stanovenej pre dané pohrebisko.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej
zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa
prihlásil ako prvý.
4. Poplatok za prenájom na dobu
10 rokov za hrobové miesto:
a.) jednohrob o výmere 170 x 300,
130 x 190 je 200,-Sk
b.) dvojhrobka nad sebou o výmere
170 x 300 je 500,-Sk
c.) dvojhrobka vedľa seba o výmere
300 x 300 je 1000,-Sk
5. Prevádzkovateľ vedie evidenciu
voľných hrobových miest, ako i
situačný plán pohrebiska a na požiadanie umožní osobám, aby do
nich nahliadli.
6. Právo na užívanie hrobového
miesta sa preukazuje:
- evidenciou správcu pohrebiska
alebo potvrdením o zaplatení
poplatku za prepožičanie miesta, alebo zmluvou o zapožičaní
hrobového miesta
- písomnou nájomnou zmluvou a
potvrdením o zaplatení nájomného.
Čl. 9 - Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné:
- v období od 1. apríla do 30. septembra: denne od 8,00 hod. do
20,00 hod.
- v období od 1. októbra do 31
marca: denne od 8,00 hod. do
18,00 hod.
- v deň Pamiatky zosnulých, vrátane predchádzajúcej soboty a
nedele: od 8,00 hod. do 21,00
hod.
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2. Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť
prístup verejnosti na pohrebisko.
3. Sprístupnenie pohrebiska iným
osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo stanovenej
doby je možné po dohode s prevádzkovateľom.
4. Deťom do 10 rokov je vstup na
pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
5. Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín bez
osobitného upozornenia správcom.
6. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred
pohrebom, na základe požiadavky pozostalých i v inom čase po
dohode s prevádzkovateľom.
7. Dom smútku je prístupný za účelom uloženia ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov, po
predložení dokladu preukazujúcich úmrtie: listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho
Čl. 10 - Správanie sa na pohrebisku
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa
konania, ktorým by rušili pokoj
zomrelých, dôstojnosť obradov
pri pochovávaní, alebo ktoré by
urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo
vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako
i ostatné zariadenie pohrebiska.
2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo
iné omamné látky. Osobám pod
vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok sa vstup na
pohrebisko zakazuje.
4. Odpad je možné odkladať len na
miestach alebo v nádobách určených prevádzkovateľom.
5. V areáli pohrebiska sa zakazuje
jazdiť na bicykli, kolobežkách,
skateboardoch a kolieskových
korčuliach.
6. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami ale-
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bo inými dopravnými
prostriedkami, s výnimkou bicyklov
a vozíkov pre invalidov, je možné
len so súhlasom správcu pohrebiska, a len po určených komunikáciách.
7. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len
ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
8. Správa pohrebiska je oprávnená
v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel obmedziť alebo
celkom zakázať.
Čl. 11 - Stavby
1. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k
prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku je
potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa.
2. Pri vyhotovení stavby alebo pri
jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy pohrebiska,
najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu. Pritom:
a) základy musia byť vykopané do
nezamŕzajúcej hĺbky a musia
byť dimenzované so zreteľom
na únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí byť najmenej 50
cm nad hladinou spodnej vody,
- jednohrob: 200 cm
- dvojhrobka nad sebou: 160
cm
- detský hrob: 180 cm
c) pochovávacia plocha musí byť v
rozmeroch
- jednohrob: 170 x 300 cm
- dvojhrob: 300 x 300 cm
- detský hrob: 130 x 190 cm
c) uličky medzi hrobmi (hrobkami)
musia byť najmenej 30 cm,
d) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm,
e) vrstva hliny určená na pokrytie
rakvy v hrobe musí byť najmenej
140 cm so zreteľom na
úroveň okolia hrobu,
f) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami susedných rámov,
g) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
h) pri svahovitom teréne musí byť
stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované.
3. Po ukončení stavebných prác je
stavebník povinný na svoje nák-

lady okolie hrobu vyčistiť, a odstrániť stavebný materiál.
4. Je zakázané odstraňovať stavby
bez súhlasu správy pohrebiska,
alebo odnášať z pohrebiska časti
náhrobkov, hrobiek alebo iných
stavieb na pohrebisku.
Čl. 12 - Stromy a kry
1. Stromy a kry možno vysadzovať
na cintoríne len s predchádzajúcim písomným súhlasom správy
pohrebiska.
2. Správa pohrebiska môže výsadbu, ak to uzná za potrebné, odstrániť. Návštevníci cintorína nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej
prevádzkovateľom.
Čl. 13 - Lavičky
1. Lavičky možno na pohrebisku
umiestňovať len s písomným súhlasom správcu pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
2. Lavičky môžu používať všetci
návštevníci pohrebiska.
Čl. 14 - Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť len obec.
Pohrebisko možno zrušiť až po
uplynutí tlecej doby všetkých
ľudských ostatkov uložených na
pohrebisku.
2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len ak by ďalším
pochovávaním na pohrebisku
mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej
vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy a z dôvodu verejného záujmu
na základe podnetu príslušného
orgánu štátnej správy.
3. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 26 zákona č. 470/2005
Z.z. o pohrebníctve
Čl. 15 - Spôsob nakladania s odpadom
1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odložiť do určených nádob na pohrebisku.
2. Je zakázané spaľovať odpad na
pohrebisku.
3. Stavebník je povinný stavebný
odpad odviezť z pohrebiska na

vlastné náklady.
4. Vývoz odpadu zabezpečuje firma
BRANTNER 1-krát za 2 týždne
na základe zmluvy s obcou Richnava.
Čl. 16 - Režim údržby prevádzkových priestorov
Prevádzkovateľ domu smútku zabezpečuje:
- upratovanie, umývanie, dezinfekciu Domu smútku a chladiaceho
zariadenia,
- umývanie a následne aplikáciu dezinfekčného prostredia v obradnej
miestnosti, WC muži, WC ženy,
kancelárie po každom pohrebe,
- v chladiacom zariadení po každom
uložení ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
- o vykonanej dezinfekcii vedie evidenciu
- veľké upratovanie priestorov domu
smútku
a) čistenie vykurovacích panelov 1
x ročne vo vykurovacom období
b) čistenie osvetľovacích telies 1 x
ročne
c) čistenie okien 4 x ročne
Budova domu smútku je zabezpečená úžitkovou vodou zo studne.
Z domu smútku je odvedená kanalizačnou prípojkou do žumpy. Vyprázdňovanie a zneškodňovanie odpadovej vody zo žumpy zabezpečuje podľa potreby obec Richnava na
základe zmluvy s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou.
Čl. 17 - Záverečné ustanovenia
1. Tento Prevádzkový poriadok
bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Richnave uznesením 66/2006
zo dňa 31.10.2006.
2. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva schválil tento
Prevádzkový poriadok rozhodnutím pod číslom 004154/2006
zo dňa 16.11.2006
3. Tento prevádzkový poriadok
nadobúda účinnosť dňom
16.11.2006 .
V Richnave dňa 31.10.2006
Cenový výmer výkopových prác na
pohrebisku je predložený na schválenie Košickému samosprávnemu kraju. Po jeho schválení bude zverejnený v Dome smútku.
prevádzkovateľ
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Evidencie obce v jednom
informačnom systéme
Podateľňa a informačný systém obce
Od 1. januára 2005 obecné zastupiteľstvo určilo novú organizáciu obecného úradu. Činnosť
obecného úradu zabezpečujú piati zamestnanci: prednosta, odborný administratívny zamestnanec
pre administratívne a organizačné veci orgánov samosprávy obce,

odborný administratívny zamestnanec pre územné rozhodovanie,
stavebný poriadok a životné prostredie obce, ekonóm obce, účtovník obce.
Cieľom novej organizácie obecného úradu je v súlade s platnou
legislatívou: zabezpečiť činnosť

podateľne obce; poskytovať zastupiteľstvu a starostovi odborný
administratívny a organizačný servis; zabezpečiť obyvateľom efektívne vybavovanie a využitie ich žiadostí a ostatných podnetov.
Od 1. januára 2005 bol v obci zavedený informačný systém UR-

BIS, čím sa vytvorili predpoklady
pre postupné zjednotenie evidencií obce do jedného informačného systému.
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Dobrovoľný hasičský zbor Richnava III
Koniec septembra priniesol úspech
nášho hasičského družstva keď
24.9.2006 v Krompachoch na súťaži „O pohár prezidenta DPO SR“
obsadilo pekné 15. miesto.
Na druhý deň v nedeľu 24.9.2006
bol o 1800 vyhlásený požiarny pop-

lach k lesnému požiaru na Gavarte. Tento požiar sa podarilo uhasiť
až v ranných hodinách 25.9.2006.
Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým členom DHZ aj ostatným
občanom ktorý sa jeho likvidácie
zúčastnili. V tomto mesiaci sa usku-

S a m o sp r á v a o b c e

toční výročná členská schôdza kde
bude zhodnotený predchádzajúci
rok a bude zvolený nový výbor.
Daniel Saluga
tajomník dobrovoľného hasičského zboru
Charit atívna činnosť

Informácie zo
Dar
zasadnutí obecného použitého
zastupiteľstva
šatstva
Zastupiteľstvo zasadalo 27.9.2006
a 31.10.2006
Na svojom 5. zasadnutí 27.9.2006
obecné zastupiteľstvo určilo počet
poslancov obecného zastupiteľstva
na celé nasledujúce obdobie na 9
poslancov; schválilo zmenu rozpočtu obce na rok 2006
Na svojom 6. zasadnutí 31.10.2006
obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie Správu o plnení rozpočtu obce Richnava k 30.9.2006; zobralo na vedomie Výsledky kontroly štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve podľa Zákona
číslo 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých

zákonov, odporučilo starostke
obce zistené nedostatky odstrániť
v termíne do 31.12.2006; schválilo
projekt Richnava – športový areál
vypracovaný projektantom AAK –
Architektonickým ateliérom, Ing.
Arch. Jánom Katuščákom, autorizovaným architektom, Moyzesova 55, 080 51 Prešov Prevádzkový poriadok Pohrebiska Richnava;
schválilo Zmluvu o prevádzkovaní
pohrebiska a domu smútku podľa
§ 269 odsek (2) Obchodného zákonníka; schválilo Zmluvu o nájme
pohrebiska a domu smútku podľa
§ 663 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

Ďakujeme farskej charite v Trenčíne, ktorá od roku 2004 pravidelne
dvakrát do roka organizuje pre našich obyvateľov v hmotnej núdzi
zbierku použitého šatstva a autodoprave Bakoš, ktorá zabezpečuje
dovoz šatstva z Trenčína.
Obec zabezpečila roztriedenie a
rozdelenie oblečenia do 59 vriec.
Obyvatelia v hmotnej núdzi si vrecia prevzali a medzi sebou šatstvo
rozdelili podľa potreby v dňoch 24.
a 25. októbra 2006.
Martina Horváthová
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Jubilanti

v . štvrťroku
2006
70 rokov
Saluga Štefan
Čarnoký Ján
Srdečne blahoželáme
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