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ok 2014 bol plný významných a dôležitých udalostí. Na Úvodné slovo
Slovensku sme si pripomenuli 25. výročie pádu železnej
opony

aj 10. výročie svojho členstva v Európskej únii.

Európania mali v máji 2014 možnosť zvoliť si svojich zástupcov do
Európskeho parlamentu. Žiaľ, na Slovensku bola najnižšia volebná účasť zo
všetkých členských krajín - 13,1%. Na Slovensku sa konali aj prezidentské
a komunálne voľby. Občania si volili svojich primátorov či starostov
a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. V Richnave sa na čelo
obce dostal opäť človek z rómskej osady. Vo svete rezonovala kríza na
Ukrajine, Blízkom východe či boj s ebolou. Konalo sa referendum o
pričlenení Krymu k Rusku, v ktorom sa obyvatelia väčšinou vyjadrili za
pričlenenie súhlasne. Západ však považoval toto referendum za porušenie
medzinárodných práv. Nepotešili správy o „zmiznutom“ Boeingu 777, ktorý
sa pri lete z Malajzie do Číny stratil z radarov a doteraz sa nenašiel, či
zostrelenie komerčného lietadla nad Ukrajinou. V ruskom Soči sa konali
Zimné olympijské hry, kde nás zlatou medailou potešila Anastasia
Kuzminová.

Samospráva obce
V personálnom obsadení zamestnancov obce nastala zmena po
komunálnych voľbách. Od 22. decembra 2014 ako prednostka obecného
úradu pracovala Ing. Eva Derdáková.
V roku 2014 sa konalo sedem zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obecné
v Richnave a jedno ustanovujúce zasadnutie. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstvo
zastupiteľstva sa konalo 26. februára 2014. Poslanci zobrali na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol vykonaných v mesiaci február 2014; zobrali na
vedomie informáciu na územnú zmenu - úpravu katastrálnej hranice medzi
obcami Richnava a Kluknava; schválili smernicu pre obstaranie zmeny
a doplnku územného plánu obce Richnava č. 1/2014; schválili výšku
reprezentačných výdavkov na jednotlivé akcie v roku 2014 v celkovej sume
4 000 €; schválili dodatok č. 1/2014 k zásadám odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Richnave; schválili na funkciu prísediaceho na
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Okresný súd v Spišskej Novej Vsi Vladimíra Kurtu; schválili použitie
rezervného fondu v roku 2014; zobrali na vedomie informáciu o zmene
rozpočtu obce a rozpočtových opatreniach; schválili návrh zmeny rozpočtu
obce Richnava č. 1/2014; schválili poskytnutie dotácie na rok 2014 pre FC
Richnava v sume 4 300 €; schválili poskytnutie dotácie na rok 2014 pre TJ
Slovan Richnava v sume 6 800 €; schválili poskytnutie dotácie na rok 2014
pre Klub slovenských turistov Bradlo Richnava v sume 2 400 € a schválili
poskytnutie dotácie na rok 2014 pre Základnú organizáciu chovateľov
poštových holubov v Richnave v sume 500 €.
Dňa 15. marca 2014 sa konali voľby prezidenta Slovenskej Voľby
republiky. V Richnave z 1348 oprávnených voličov sa na voľbách prezidenta SR
zúčastnilo 238 voličov (čo predstavuje len 17,65% účasť), ktorí odovzdali
236 platných hlasov. Robert Fico získal 98 platných hlasov, Andrej Kiska
a Radoslav Procházka získali po 51 platných hlasov, Pavol Hrušovský 17
platných hlasov, Milan Kňažko a Helena Mezenská získali po 8 platných
hlasov, Milan Melník 2 platné hlasy a Ján Čarnogurský získal 1 platný hlas.
Gyula Bárdos, Jozef Behýl, Viliam Fischer, Ján Jurišta, Stanislav Martinčko
a Jozef Šimko nezískali ani jeden platný hlas.
Keďže v prvom kole sa prezidenta nepodarilo zvoliť, dňa 29. marca
2014 sa konalo druhé kolo volieb. Do druhého kola postúpili dvaja
kandidáti s najväčším počtom hlasov. V Richnave z 1353 oprávnených
voličov sa na voľbách zúčastnilo 280 voličov, čo predstavuje 20,69% účasť.
Voliči odovzdali 278 platných hlasov. Robert Fico získal 144 platných
hlasov a Andrej Kiska 134 platných hlasov. Slovenské výsledky ale dopadli
opačne. Novým prezidentom Slovenskej republiky sa stal Andrej Kiska,
ktorý bol inaugurovaný 15. júna 2014.
Dňa 24. mája 2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Voľby do
Z 1368 oprávnených voličov sa na voľbách zúčastnilo iba 59 voličov, ktorí Európskeho
odovzdali 58 platných hlasov. Vo voľbách sa zúčastnilo 29 politických strán parlamentu
a hnutí. V Richnave dopadli voľby nasledujúco: Kresťanskodemokratické
hnutie – 11 hlasov, SMER – sociálna demokracia – 7 hlasov, NOVA,
Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana – 5
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hlasov, Ľudová strana Naše Slovensko – 5 hlasov, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti – 5 hlasov, Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana – 5 hlasov, Strana moderného Slovenska – 4 hlasy,
MOST – HÍD – 3 hlasy, Slovenská národná strana – 3 hlasy, Magnificat
Slovakia – 2 hlasy, Strana TIP – 2 hlasy, VZDOR – strana práce – 2 hlasy,
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ – 2 hlasy, Sloboda a Solidarita – 2 hlasy.
Ostatné politické strany a hnutia nezískali ani jeden hlas.
Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 26. mája 2014.
Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok
2014; zobrali na vedomie Správu o výsledkoch kontrol čerpania dotácií
poskytnutých obcou Richnava v roku 2013; zobrali na vedomie informáciu
o zmene rozpočtu obce a rozpočtových opatreniach; schválili výšku
príspevku obce Richnava na záujmové vzdelávanie dieťaťa v CVČ na
obdobie od 1. januára do 30. júna 2014 vo výške 16,25 € na žiaka
a podmienky ich poskytnutia; schválili návrh zmeny rozpočtu obce
Richnava č. 2/2014; schválili zvýšenie platu starostovi obce o 5%; schválili
zmenu uznesenia č. 11/2014 – použitie rezervného fondu v roku 2014;
súhlasili s úpravou vjazdu k rodinnému domu č. 5 z dôvodu realizácie
stavby Richnava – parkovisko pri cintoríne.
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave sa konalo 27.
júna 2014. Poslanci schválili návrh zmeny rozpočtu obce Richnava č.
3/2014;

zobrali

a rozpočtových

na

vedomie

opatreniach

informáciu

v mesiaci

máj

o zmene
2014;

rozpočtu
schválili

obce
návrh

Záverečného účtu obce za rok 2013 a zobrali na vedomie Správu o plnení
rozpočtu obce Richnava k 31.03.2014.
Na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 31. júla
2014 poslanci schválili návrh zmeny rozpočtu obce Richnava č. 4/2014;
súhlasili s uzavretím nájomnej zmluvy na poschodie budovy TJ pre FC
Richnava; súhlasili s uzavretím dodatku č. 3 k zmluve č. 169 zo 7.
septembra 2007 budovy TJ; schválili kúpu rodinného domu s. č. 145
a pozemku o výmere 217 m² postaveného na pozemku parc. C KN č. 499
v katastrálnom území Richnava od vlastníkov Ľuboša Kubalca a manželky
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Marty rod. Lovasovej, bytom Richnava 230 v celkovej cene 5000 €; určili
rozsah pracovného úväzku starostu obce Richnava po voľbách konaných
dňa 15. novembra 2014 na 1,0; určili počet poslancov obecného
zastupiteľstva na celé nasledujúce volebné obdobie na 9 a zobrali na
vedomie Správu audítora ku Konsolidovanej ročnej účtovnej závierke za
rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 5. zasadnutí dňa 8.
septembra 2014 schválilo návrh zmeny rozpočtu obce Richnava č. 5/2014;
zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce Richnava k 30.06.2014
a schválilo predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
OP Životné prostredie, prioritná os č. 2: Ochrana pred povodňami, názov
projektu:

Protipovodňová ochrana obce Richnava, výška celkových

výdavkov na projekt 963 650,35 €.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 6. zasadnutí konanom
dňa 25. septembra 2014 schválilo návrh zmeny rozpočtu obce Richnava č.
6/2014; schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok
2014 a schválilo poskytnutie dotácie na rok 2014 pre FC Richnava v sume
500 € na dopravu.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 7. zasadnutí konanom
10. decembra 2014 schválilo výšku príspevku obce Richnava na záujmové
vzdelávanie dieťaťa v CVČ na obdobie od 1. septembra do 31. decembra
2014 a podmienky ich poskytnutia; zobralo na vedomie Správu o plnení
rozpočtu obce Richnava k 30.09.2014; schválilo náhradu platu za 20 dní
nevyčerpanej dovolenky za rok 2014 starostovi obce; zobralo na vedomie
informáciu o zmene rozpočtu obce a rozpočtových opatreniach v mesiaci
september a november 2014; schválilo návrh zmeny rozpočtu obce
Richnava č. 7/2014; zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Richnava na roky 2015-2017 a schválilo
Rozpočet obce Richnava na rok 2015 a zobralo na vedomie Rozpočet Obce
Richnava na roky 2016-2017.
V sobotu 15. novembra 2014 sa konali voľby do orgánov Komunálne
samosprávy obcí. Tieto voľby sa uskutočnili aj v obci Richnava. Voľby sa voľby
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konali v jeden deň od 7.00 hod. do 20.00 hod. Vytvorené boli dva volebné
okrsky - vo veľkej a malej zasadačke obecného úradu. Miestna volebná
komisia po preskúmaní kandidátnych listín zaregistrovala 5 kandidátov na
starostu obce a 29 kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí
sa volili v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. Predsedom
volebnej komisie bol Ing. Tomáš Brutovský.
Kandidáti na starostu boli: Ivan Dunka, 47 r., nezamestnaný,
Richnava, Rómska iniciatíva Slovenska; Mgr. Jozef Horváth, 56 r., technik,
Richnava 265, Kresťanskodemokratické hnutie; Ľubomír Kendra, 37 r.,
živnostník, Richnava 375, SIEŤ; Vladimír Pokuta, 47 r., tesár, Richnava,
Strana Rómskej únie na Slovensku; Ján Vaščák, 61 r., dôchodca, Richnava
263, SMER – sociálna demokracia. Kandidátmi na poslancov obecného
zastupiteľstva boli: Ing. Peter Cenký, 39 r., učiteľ, Richnava 45,
Kresťanskodemokratické hnutie; Ján Čižmarik, 35 r., živnostník, Richnava
153,

SMER

–

sociálna

demokracia;

Lukáš

Dolnačko,

25

r.,

elektromechanik, Richnava 78, SIEŤ; Ján Dzurov, 26 r., zamestnanec ŽSR,
Richnava 271, SIEŤ; Ivan Gabčo, 53 r., robotník, Richnava, Strana
Rómskej únie na Slovensku; Jozef Gabčo, 32 r., robotník, Richnava, Strana
rómskej koalície - SRK; Ladislav Gabčo, 52 r., nezamestnaný, Richnava,
Rómska iniciatíva Slovenska; Pavol Gabčo, 34 r., robotník, Richnava,
Strana Rómskej únie na Slovensku; Ľuboš Hojstrič, 26 r., živnostník,
Richnava 69, SIEŤ; Igor Holub, 39 r., nezamestnaný, Richnava, Rómska
iniciatíva Slovenska; Daniel Horvat, 36 r., nezamestnaný, Richnava,
Rómska iniciatíva Slovenska; František Horváth, 41 r., nezamestnaný,
Richnava, Rómska iniciatíva Slovenska; Mgr. Jozef Horváth, 56 r., technik,
Richnava 265, Kresťanskodemokratické hnutie; Michal Horváth, 31 r.,
robotník, Richnava, Kresťanská ľudová strana; Patrik Horváth, 30 r.,
robotník, Richnava, Právo a Spravodlivosť; Ivan Klempár, 27 r.,
nezamestnaný, Richnava, Rómska iniciatíva Slovenska; Ivan Kotlár, 28 r.,
robotník, Richnava, Strana Rómskej únie na Slovensku; Milan Kotlár, 28 r.,
robotník, Richnava, Kresťanská ľudová strana; Emil Lovas, 44 r.,
nezamestnaný, Richnava, Rómska iniciatíva Slovenska; František Ondáš, 52
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r., zoraďovač, Richnava 270, Strana TIP; Ľuboš Ondáš, 43 r., návestný
majster, Richnava 188, NOVA; Emil Pokuta, 40 r., nezamestnaný,
Richnava, Rómska iniciatíva Slovenska; Milan Richnavský, 54 r.,
vozmajster, Richnava 201, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana; Patricius Saluga, 41 r., rušňovodič, Richnava 130,
SMER – sociálna demokracia; Stanislav Šariška, 37 r., nezamestnaný,
Richnava, Rómska iniciatíva Slovenska; Pavol Tulej, 29 r., robotník,
Richnava, Strana Rómskej únie na Slovensku; Pavol Tulej, 35 r., robotník,
Richnava, Strana Rómskej únie na Slovensku; Štefan Tulej, 48 r.,
nezamestnaný, Richnava, Rómska iniciatíva Slovenska; Ján Vaščák, 61 r.,
dôchodca, Richnava 263, SMER – sociálna demokracia.
Z 1 400 oprávnených voličov sa na voľbách zúčastnilo 1 024
voličov. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce bol 970,
počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva
bol 953. Výsledky boli nasledovné:
Za starostu obce bol zvolený Ivan Dunka s počtom platných hlasov
305. Na ďalších miestach sa umiestnili: Vladimír Pokuta – získal 303
platných hlasov, Mgr. Jozef Horváth – získal 270 platných hlasov, Ľubomír
Kendra – získal 67 platných hlasov, Ján Vaščák – získal 25 platných hlasov.
Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení: Ing. Peter
Cenký (376 platných hlasov), Ľuboš Hojstrič (299 platných hlasov), Mgr.
Jozef Horváth (296 platných hlasov), Ivan Gabčo (290 platných hlasov),
František Ondáš (287 platných hlasov), Jozef Gabčo (285 platných hlasov),
Pavol Gabčo (285 platných hlasov), Ján Dzurov (283 platných hlasov) a
Pavol Tulej (277 platných hlasov). Na ďalších miestach sa umiestnili:
Lukáš Dolnačko (274 platných hlasov), Daniel Horvat (266 platných
hlasov), Patricius Saluga (261 platných hlasov), Pavol Tulej (258 platných
hlasov), Ivan Kotlár (254 platných hlasov), Štefan Tulej (251 platných
hlasov), Patrik Horváth (249 platných hlasov), Ivan Klempár (249 platných
hlasov), Milan Kotlár (241 platných hlasov), Ladislav Gabčo (238 platných
hlasov), Michal Horváth (235 platných hlasov), Igor Holub (227 platných
hlasov), Milan Richnavský (220 platných hlasov), Ľuboš Ondáš (218
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platných hlasov), František Horváth (217 platných hlasov), Emil Pokuta
(217 platných hlasov), Stanislav Šariška (204 platných hlasov), Ján
Čižmarik (162 platných hlasov), Ján Vaščák (140 platných hlasov), Emil
Lovas (122 platných hlasov).
Dňa 15. decembra 2014 o 13.00 hod. sa konalo ustanovujúce Ustanovujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave. Na tomto slávnostnom zasadnutie
zasadnutí sa prečítala správa volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb
do orgánov samosprávy obce Richnava; novozvolený starosta obce Ivan
Dunka zložil zákonom predpísaný sľub, nasledovalo zloženie sľubu
novozvolených poslancov a vystúpenie starostu obce. Poslanec Mgr. Jozef
Horváth bol poverený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa §12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Príjmy obce v roku 2014 boli 590 347,05 €, výdavky obce za rok Príjmy a
výdavky obce

2014 boli 481 633, 08 €.

Vývoz odpadu zabezpečovala v roku 2014 firma Ekover, s.r.o., Vývoz odpadu
Spišské Vlachy. Obec vyprodukovala 454,73 t zmesového komunálneho
odpadu, 16,54 t objemného odpadu a 9,38 t biologicky rozložiteľného
odpadu. Obec vyseparovala 7,233 t skla, 0,348 t papiera a lepenky, 1,14 t
plastov, 0,06 t kovových obalov, 0,109 t kompozitných obalov, 0,94 t
vyradených elektrických a elektronických zariadení a 4,08 t zmiešaných
odpadov zo stavieb a demolácií.
Rôzne

verejnoprospešné

práce

v obci

vykonávali

uchádzači Verejno-

o zamestnanie vykonávajúci menšie obecné služby v obci Richnava. Obec prospešné
spolupracovala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová práce
Ves, pracovisko Gelnica. Uchádzači poberali príspevok na aktivačnú
činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona o
službách zamestnanosti. Od februára do mája pracovalo 25 uchádzačov,
v júni a júli 24 uchádzačov; v mesiaci september 37, október 36 a november
35 uchádzačov. Podľa §12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi si občania
v hmotnej núdzi dávku prilepšovali odpracovaním určitého počtu hodín
v obci. V mesiacoch január až jún sa počet, ktorí takto pracovali pohyboval
od 261 do 276 s výnimkou februára – 129 uchádzačov. Od júla do decembra

strana 8

Kronika Obce Richnava

2014

sa počet pohyboval v rozmedzí 38 – 51.
Stav obyvateľov v obci k 31. decembru 2014 bol nasledovný: v obci Stav
bolo prihlásených na trvalý pobyt 2 789 obyvateľov (1 390 mužov a 1 399 obyvateľov
žien) a na prechodný pobyt 10 obyvateľov (8 mužov a 2 ženy). Narodilo sa
97 detí (46 chlapcov a 51 dievčat), umrelo 13 obyvateľov (8 mužov a 5 žien
– Jaromír Gabčo, Ján Vaščák, Žofia Hvizdošová, Veronika Nemčíková,
Anton Kurimský, Verona Semanová, Anna Jusková, Žofia Čechová, Tomáš
Pokuta, Jozef Tulej, František Javorský, Milan Pokuta, Miroslav Pokuta).
Najstaršou obyvateľkou v obci bola Žofia Filová (narodená v roku 1919),
najstarším obyvateľom Ondrej Šrenkel (narodený v roku 1926). Na trvalý
pobyt sa prihlásilo 15 ľudí (6 mužov a 9 žien), na prechodný pobyt sa nikto
neprihlásil. V roku 2014 bolo 19 sobášov.

Činnosť podnikov a podnikateľov
V priestoroch predajne potravín Richnava 133 po viac ako ročnej
prestávke bola v apríli 2014 otvorená maloobchodná podniková predajňa
potravín Poľnohospodárskeho družstva Branisko Široké. Od roku 2014 sa
v Richnave v Hostinci na rázcestí začala piecť pizza. U ďalších prevádzok
zmeny nenastali.

Výstavba a zmeny charakteru obce
Stavebný úrad vydal v roku 2014 tieto povolenia v obci: Špeciálna
základná škola - stavebné povolenie „multifunkčné ihrisko“; Vladimír
Pokuta a Božena Pokutová - kolaudačné rozhodnutie „novostavba
rodinného domu“; Ondrej Želasko a Monika Želasková - kolaudačné
rozhodnutie „nadstavba rodinného domu“; Východoslovenská distribučná,
Mlynská 31, Košice - kolaudačné rozhodnutie „Richnava pri ŽSR,
zahustenie distribučnej trafostanice DTS“; Obec Richnava - kolaudačné
rozhodnutie „Richnava – parkovisko pri cintoríne“; Východoslovenská
distribučná, Mlynská 31, Košice - stavebné povolenie „Richnava – úprava
NN siete a DP“; Obec Richnava - odstránenie stavby „rodinný dom s. č.
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145“ za účelom vybudovania stavby „Zviditeľnenie Richnavského hradu“.

Školstvo
V školskom roku 2013/2014 bolo v Materskej škole Richnava Materská
prijatých 33 detí (z toho 17 rómske deti) v dvoch triedach. Okrem riaditeľky škola
Bernadety Richnavskej v materskej škole vyučovali Michaela Dutková Richnava
a Bc. Katarína Kandrová. Kuchárkou bola Alžbeta Pioková, ekonómkou
Ing. Marta Legátová, upratoval a školníkom bol Jozef Richnavský. Pre deti
boli pripravené mnohé kultúrno-spoločenské a športové akcie (napr.
Jesenné tvorivé dielne, Mesiac úcty k starším, návšteva príslušníkov
policajného zboru z Krompách, Mikuláš, Vianočné tvorivé dielne,
Vianočný koncert detí zo Základnej umeleckej školy Krompachy,
Radovánky na snehu – spoločná sánkovačka a guľovačka s rodičmi,
Fašiangový karneval, Putovanie rozprávkovej knihy do rodiny dieťaťa,
Veľkonočné zvyky a tradície, Prezentácia ľudových piesní, projekty
„Svetový deň mlieka“, „Veselé zúbky“ a „Kôš plný ovocia“, Medzinárodný
deň detí, školský výlet, zvieratká v škôlke, Rozlúčka s predškolákmi.
Elokované pracovisko Základnej školy, Kluknava 43 v školskom Elokované
roku 2013/2014 navštevovalo 153 žiakov z rómskej komunity z Richnavy. pracovisko
Vyučovalo sa v 8 triedach od nultého po druhý ročník a v 2 špeciálnych základnej
triedach 1. ročníka v dvojzmennej prevádzke. Učiteľmi boli Mgr. Terézia

školy

Gumanová, Mgr. Lenka Gengeľová, Mgr. Martina Adamkovičová, Mgr.
Edita Bátorová, Mgr. Miriam Marcineková, Mgr. Jana Balčáková, Mgr.
Veronika Gumanová, Mgr. Lenka Kluknavská, Mgr. Viera Bednárová, Mgr.
Bibiana Kandráčová. Upratovačkou bola Marta Kurillová.
Špeciálnu základnú školu Richnava v školskom roku 2013/2014 Špeciálna
navštevovalo 124 žiakov v 14 triedach v dvojzmennej prevádzke. základná škola
Pedagogickí zamestnanci boli Mgr. Janka Sokolská, riaditeľka školy, Mgr. Richnava
Lucia Frankovičová, zástupkyňa riaditeľky školy, Ing. Mariana Brutovská,
Mgr. Viera Švarcová, Mgr. Martina Petrušová, Mgr. Blanka Suchá, Ing.
Anna Ďorková, Mgr. Rastislav Dzurilla, Mgr. Vladimír Starosta, Mgr.
Miroslava Starostová, Mgr. Mariana Horváthová, Mgr. Patrik Humeňanský,
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Mgr. Marcela Baranová, Mgr. Katarína Jendrichovská, Mgr. Otília
Jankovčinová, Mgr. Dominika Kundratová, Mgr. Emerencia Lovásová,
Mgr. Miroslava Korenková, Ing. Karol Benedek, Ing. Jozef Chimič,
Radoslava Hvizdošová. Náboženskú výchovu vyučoval Mgr. Pavol Ondrík.
Ekonomický úsek tvorili Ružena Papcunová, DiS (účtovníčka) a Monika
Ondášová (mzdová účtovníčka). Prevádzkovými zamestnancami boli Anna
Čechová, Jana Michlíková (upratovačky) a údržbár, kurič Peter Palinder
(zastupoval Peter Kurilla). Škola vyvíjala rôzne kultúrne a športové aktivity
v rámci svojich možností (divadelné podujatia, exkurzie, besedy, športové
podujatia, súťaže, videoprojekcie, popoludnia v dielni, kuchynke a na
ihrisku), žiaci sa zapájali do rôznych projektov a súťaží (veľkým úspechom
pre školu bola súťaž „Gaňova Tarnava“, IX. ročník krajského kola
Košického kraja v prednese poézie a prózy, kde Kristián Holub sa umiestnil
na 1. mieste a Jozef Holub na 2. mieste). Žiaci pracovali v štrnástich
záujmových krúžkoch. Všetkým žiakom aj tento školský rok bola
poskytovaná každý deň strava formou stravných balíčkov. Rada školy
pracovala v tom istom zložení ako v školskom roku 2012/2013. Až 26. júna
2014 bola ustanovená nová Rada školy pri ŠZŠ Richnava 189. Predsedom
rady školy ostala Ing. Mariana Brutovská, člen za pedagogických
zamestnancov Mgr. Marcela Baranová, za nepedagogických zamestnancov
Anna Čechová, zástupcovia za rodičov Marcel Lacko, Iveta Klempárová,
Jozef Macko, Anna Tulejová, zástupcami zriaďovateľa boli Mgr. Viktória
Rozsypalová, Ing. Adriana Némethová, Mgr. Klaudia Miklodová a Ľudmila
Lenártová. Z rozpočtových prostriedkov školy sa dokončili terénne úpravy
na školské ihrisko v areáli školy, ktoré je nevyhnutné pre žiakov školy.
Stredná odborná škola, Prakovce 282 v elokovanom pracovisku Elokované
Richnava 122 zriadila v školskom roku 2013/2014 dva študijné odbory 1. pracovisko
ročníka. Odbor strojárska výroba navštevovalo 32 žiakov a odbor praktická strednej
žena 21 žiakov. Vyučujúcimi boli Bc. Vladimír Urban, Ján Podracký, Mgr. odbornej
Magdaléna Valková a Bc. Blanka Marcinková.

školy
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Kultúra
Rok 2014 bol na kultúrne akcie v obci pomerne chudobný.
V Hostinci na rázcestí sa konali rôzne súkromné kultúrne akcie, napr.
Mikuláš, Silvestrovská zábava. Dňa 31. mája 2014 Obec Richnava
pripravila na ihrisku a obecnej knižnici Detský deň. Pre deti bolo
pripravených mnoho aktivít, každé dieťa dostalo balík cukroviniek.
V knižnom fonde obecnej knižnice v roku 2014 sa nachádzalo 1 943 Obecná
kníh a zviazaných periodík (z toho 520 odbornej literatúry pre dospelých, knižnica
647 krásnej literatúry pre dospelých, 97 odbornej literatúry pre deti a 679
krásnej literatúry pre deti). Knižnicu navštevovalo 85 čitateľov. Spolu sa
vypožičalo 805 výpožičiek. Knižnica bola otvorená 2,5 hodiny týždenne,
vedúcou knižnice bola Bc. Martina Bongová.

Cirkevný život
V roku 2014 zmena v kňazskom obsadení nenastala. Prvé sväté
prijímanie pre kluknavskú farnosť sa konalo v richnavskom kostole 11.
mája 2014. Sviatosť prijalo 26 detí, z toho 6 z Richnavy. Odpustová
slávnosť sv. Márie Magdalény sa konala v nedeľu 20. júla 2014 o 10.30
hod., ktorú celebroval Mgr. Pavol Hucík, farár z Bystrian. O 13. hod. sa
v Hostinci na rázcestí konal slávnostný obed. Svätá omša v kostolíku sv.
Márie Magdalény sa konala aj 22. júla 2014, ktorú celebroval Mgr. Valentín
Kokoruďa. V nedeľu 28. septembra 2014 sa v kostole konala odpustová
slávnosť sv. Michala. Vianočnú polnočnú svätú omšu slúžil o 22. hodine
Mgr. Pavol Ondrík.
Farská štatistika prijatých sviatostí a pohrebov hovorí, že v roku
2014 sa v Richnave uskutočnilo 25 krstov – 14 chlapcov a11 dievčat (z toho
20 rómskych detí), 6 rómskych sobášov a 10 pohrebov – 7 mužov a 3 žien
(z toho 5 Rómov).

strana 12

Kronika Obce Richnava

2014

Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Richnave mal ku koncu roku DHZ Richnava
2014 34 členov. Výbor DHZ pracoval v nezmenenom zložení: Lukáš
Vaščák (predseda, veliteľ), Ľudmila Salugová (tajomník), Michal Hojstrič
(preventivár), Ábel Filo (strojník), členovia výboru boli Ľubomír Horváth,
Miroslav Čuba a Michal Kurilla. Počas roka výbor DHZ sa stretol 3 krát,
členské schôdze sa uskutočnili 2 krát. Členovia DHZ sa v roku 2014
zúčastnili

obvodového kola súťaže DHZ

okresu Spišská Nová

Ves/Gelnica, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. júna 2014 v Bystranoch. Jeden
neplatný pokus na požiarnom útoku družstvo zaradil na 5. miesto v IV.
okrsku. V priebehu roka 2014 bola vykonaná preventívna kontrola
vykurovacích telies, komínov, priestorov kotolní od čísla domov 1 do 50.
Pri údržbe hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov členovia DHZ
odpracovali 100 hodín, pri údržbe výstroja a výzbroje 30 hodín. V roku
2014 boli vykonané štyri zásahy pri požiaroch.

DHZ Richnava bola

zaradená do kategórie C v celoplošnom rozmiestnení síl hasičských
jednotiek v SR. Bolo vydané funkčné obsadenie a materiálno-technické
vybavenie dobrovoľných hasičských zborov podľa jednotlivých kategórií.
Preto v roku 2014 zbor využil finančné prostriedky z dotácie 700 €
a zabezpečil vecné prostriedky a výstroj.
Členovia Klubu slovenských turistov (KST) Bradlo Richnava v roku KST Bradlo
2014 usporiadali vlastné turistické podujatia a zúčastňovali sa aj na Richnava
okresných a celoslovenských akciách, či vlastných súkromných túrach
doma či v zahraničí. Boli to akcie pešej, vysokohorskej, lyžiarskej turistiky
i cykloturistiky. V sobotu 18. januára 2014 sa konala najväčšia turistická
akcia, ktorú klub poriada - 38. ročník Zimného výstupu na Sľubicu. Napriek
nie príliš peknému počasiu sa zaprezentovalo 230 turistov. V sedle Predky
dostali turisti chlieb s masťou a cibuľou. V cieli túry v bývalej reštaurácii
Bašta zúčastnení turisti dostali kovové výstupové odznaky, účastnícke listy,
občerstvenie a čaj. KST Bradlo Richnava usporiadal svoje tradičné akcie:
dňa 23. marca 2014 – akcia 100 jarných kilometrov (trasa: Richnava –
Zlatník – Bradlo a späť), dňa 25. mája 2014 – akcia 100 jarných kilometrov
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(trasa Richnava – Jaseňovec – Dubie - Kaľava – Vojkovce – Slatvina Svibík – Gavart – Richnava) – na akcii sa zúčastnilo 18 turistov, ktorí boli
odmenení odznakom. Dňa 30. mája 2014 sa konalo 51. stretnutie čitateľov
časopisu Krásy Slovenska na Smrekovici. Začiatok túry bol v priesmyku
Braniska – Chvalabohu a cieľ túry v obci Vyšný Slavkov. Klub zabezpečil
na túto akciu autobusovú prepravu. Na akcii sa zúčastnilo 44 turistov. Dňa
15. júna 2014 klub usporiadal výlet do Slovenského raja, kde členovia
navštívili

Prielom

Hornádu,

Letanovský

mlyn,

Kláštornú

roklinu

a Kláštorisko. Na akcii sa zúčastnilo 14 členov. Dňa 15. septembra 2014
klub usporiadal akciu Výstup na Kráľovu hoľu po trase Šumiac – Kráľova
hoľa - Telgárt. Účastníci navštívili aj múzeum zvoncov v Šumiaci. Klub
zabezpečil na akciu autobusovú dopravu. Dňa 27. decembra 2014 klub
usporiadal tiež tradičnú akciu Vianočný pochod na Plejsy (trasa: Slovinky Slovinky Rošty - Sedlo pod Krompašským vrchom - Plejsy priehyba – chata
Hutník – Richnava). Na akcii sa zúčastnilo 17 turistov. Členovia KST
Bradlo Richnava sa zúčastnili aj dvoch najvýznamnejších podujatí KST –
48. zimného zrazu KST a stretnutia TOM v Bardejove – Bardejovských
Kúpeľoch (30. január – 2. február 2014) a 61. celoslovenského zrazu KST
v Trebišove (30. jún – 6. júl 2014). V Trebišove bol klub vyhodnotený ako
najpočetnejšia skupina – zúčastnilo sa tu 48 členov. Z okresných akcií sa
v hojnom počte členovia zúčastnili na Novoročnom výstupe na Volovec
(KST Rožňava – 4. január 2014), Výstupe na Kojšovskú hoľu (KST Horal
Kojšov - 15. február 2014), Výstupe na Roháčku (KST Kluknava – 1. jún
2014), Štefanskom výstupe na Sľubicu (KST Sľubica Vojkovce – 26.
december 2014), Výstupe na Matku Božiu (30. december 2014) a
Silvestrovskom výstupe na Roháčku (KST Margecany – 31. december
2014). Dňa 11. októbra 2014 sedem členov klubu prispelo svojou prácou
k výstavbe turistického prístrešku, ktorý bude stáť v sedle Predky pod
vrcholom Sľubica. S myšlienkou výstavby prišla obec Vojkovce na čele so
starostom obce Rastislavom Kolejom. Klub mal k 31. decembru 2014 98
členov.
Základná organizácia chovateľov poštových holubov (ZO CHPH) ZO CHPH
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Richnava mala v roku 2014 26 členov, z toho 4 z Richnavy. Výbor pracoval Richnava
v zložení: Peter Šuster (predseda, pokladník), Vladimír Vilčko (tajomník),
František Čech (výcvikár), Ján Čurilla (predseda revíznej komisie).
Zúčastnili sa 17 pretekov starých holubov v rámci OZ Spišská Nová Ves (z
toho tri preteky z Nemecka) a 5 pretekov mladých holubov. V konečných
výsledkoch Oblastného združenia chovateľov poštových holubov (OZ
CHPH) Spišská Nová Ves – staré holuby obsadili Richnavčania František
Čech 22. miesto a Peter Šuster 38. miesto z celkového počtu 108
bodovaných súťažiacich chovateľov. V konečných výsledkoch OZ CHPH
Spišská Nová Ves – mladé holuby obsadili Richnavčania Peter Šuster 20.
miesto, František Čech 26. miesto, Jakub Chibeľ 64. miesto z celkového
počtu 75 bodovaných súťažiacich chovateľov. Pretekov sa za ZO CHPH
Richnava okrem spomínaných zúčastňovali Pigeons Team Duľa, Lukáš
Čurilla, Vladimír Vilčko, Ján Nagy, Slavomír Janoško, Dušan Tkač,
František Kováč, Peter Kurilla, Bohuslav Šefčik, Imrich Ondáš, Karol
Konrád, Miloslav Pisko, Ján Nemčík, Ľudovít Weisz, Ján Rakos, Štefan
Pramuk, Štefan Harčár, Vincent Bača, Dušan Valko, Peter Papcun.
Chovatelia holubov sa zúčastnili aj na Oblastnej výstave poštových
holubov, ktorá sa konala 6. decembra 2014 v Spišskom Podhradí.

Telovýchova a šport
Telovýchovná jednota (TJ) Slovan Richnava začala jarnú sezónu TJ Slovan
VII. ligy 2013/2014 Spišského oblastného futbalového zväzu 6. apríla 2014 Richnava
prestížnym zápasom v susednej Kluknave žiaľ prehrou 1:2 a ukončila
sezónu na domácom trávniku v zápase s Olcnavou tiež prehrou 1:3. Aj
napriek tomu to bola pre futbalistov Richnavy úspešná sezóna, keď s 10
výhrami, 6 remízami a 10 prehrami (skóre 39:39) získali celkové 7. miesto
zo 14 mužstiev.
Jesennú časť sezóny VI. ligy (bývalá VII. liga) futbalisti TJ Slovan
Richnava odštartovali výhrou 2:1 s FK Olcnava dňa 10. augusta 2014. Do
súťaže bolo prihlásených 14 družstiev: TJ Slovan Richnava, ŠK
Harichovce, TJ Lokomotíva Margecany, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom,
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FK Spišská Nová Ves B, TJ Nový život Kluknava, TJ Sokol Chrasť nad
Hornádom, TJ SŠM Bystrany, MFK Gelnica, FK Olcnava, OTJ Jamník,
Slovan FO Markušovce, OFK Jaklovce, FK Slovan Veľký Folkmar B.
V žiackej súťaži U15 B bolo v súťažnom ročníku 2013/2014
prihlásených 11 družstiev: TJ Slovan Richnava, FK Prakovce, TJ Slovan
Nálepkovo, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom, TJ Lokomotíva Margecany,
OFK Jaklovce, AŠK Maria Huta Gelnica, TJ Nový život Kluknava, FK
Slovan Helcmanovce, FK Slovan Veľký Folkmar. V stretnutí 15. kola 26.
apríla 2014 medzi Richnavou a Nálepkovom došlo k poľutovaniahodnej
udalosti. Po skončení stretnutia domáci dav fanúšikov napadol hlavného
rozhodcu stretnutia a hráčov hostí z Nálepkova. Hlavný rozhodca skončil v
nemocnici a len za pomoci zasahujúcej polície sa rozhodca a mužstvo hostí
dostala zo štadióna domov. Ako prvé bol skontumovaný výsledok stretnutia
dosiahnutého na hracej ploche z 2:3 na 0:3. Nasledovala pokuta vo výške 60
eur a potom prišlo to najpodstatnejšie – vylúčenie družstva žiakov zo súťaže
U15 B do konca súťažného ročníka.
V súťaži VIII. ligy v sezóne 2013/2014 sa klubu FC Richnava opäť FC Richnava
nedarilo, keď sa umiestnil na poslednom 9. mieste so ziskom 2 bodov.
Hráči len dva zápasy remizovali, prehrali 22 zápasov, výhru si nepripísali
(skóre 14:129).
Do novej sezóny 2014/2015 VII. ligy (bývalá VIII. liga) sa prihlásilo
10 družstiev: FC Richnava, TJ Družstevník Odorín, OŠK Slovinky, OKŠ
Spišský Hrušov, FK 56 Iliašovce, TJ Baník Hnilčík, TJ Slovenský Raj
Spišské Tomášovce, ŠK Breznovica Letanovce, TJ Spartak Bystrany, OŠK
Rudňany B. V jesennej časti sa klubu opäť nedarilo.
Ing. Peter Cenký sa zúčastnil preteku Cassovia Cup v cross-country Motorizmus
na Zelenom dvore.
Dňa 24. augusta 2014 sa na Gavarte konali lokálne preteky v Cyklistika
zjazdovej cyklistike - Richnavský DH cup II., opäť sponzorovaný
študentskými projektmi Komprax. Na mokrej trati sa aktívne zúčastnilo 50
jazdcov z bližšieho i širšieho okolia. Projektovú fázu zabezpečili Dávid
Brutovský, Marek Filo, Matúš Legát, stavbu a prípravu trate Dávid
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Brutovský, Kristián Kuchár, Adrián Béreš, Vladimír Čech, Blažej Kuchár a
mnohí ďalší. V kategórii Žiaci vyhral Richnavčan Adrián Béreš, v kategórii
Ženy Kristína Štyriaková, v kategórii Hard Tail (HT) Pavol Magda
a v kategórii Full Matej Pila.

Mimoriadne udalosti
Dňa 21. januára 2014 okolo 20.00 hod. boli v osade v Richnave Nepokoje v
zaznamenané nepokoje medzi miestnymi obyvateľmi. Tomuto konfliktu osade
predchádzalo trestné oznámenie jednej osoby z osady pre podozrenie
z trestného činu úžery a nebezpečného vyhrážania. Keďže vznikla dôvodná
obava, že by mohlo dôjsť k hromadnému narušeniu verejného poriadku a k
ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb, boli do osady vyslané policajné
hliadky pohotovostného policajného útvaru a pohotovostnej motorizovanej
jednotky Krajského riaditeľstva policajného zboru z Košíc, ako aj psovodi
so služobnými psami a policajti Okresného riaditeľstva policajného zboru
Spišská Nová Ves.
V noci z 10. na 11. apríla 2014 vznikol na budove bývalej Požiar bývalej
železničnej zastávky v Richnave požiar, ktorý vážne poškodil strechu železničnej
budovy.

zastávky

Nákladný vlak vo štvrtok 19. júna 2014 krátko pred polnocou Smrť na
v traťovom úseku Richnava – Krompachy zrazil a usmrtil 22-ročného muža železnici
z Richnavy. Rušňovodič predtým podľa polície spozoroval, ako dve osoby
bežia za sebou zo svahu od osady k železničnej trati. Keď prvá osoba zišla
zo zrázu a prebehla cez vedľajšiu dopravnú koľaj, použil rušňovodič
zvukové výstražné zariadenie a rýchločinnú brzdu. Následne počul tupý
náraz do ľavého predného boku rušňa. Druhá osoba ostala stáť na kopci.
Privolaný obhliadajúci lekár konštatoval devastačné poranenia hlavy
a mozgu.

Počasie
Rok 2014 začal na toto ročné obdobie s nezvyčajne teplým počasím
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a bez snehu. Takmer celý január sa teploty držali nielen cez deň, ale aj
v noci tesne nad nulou. Ochladilo sa až v poslednom januárovom týždni,
keď sa teploty pohybovali okolo -3 cez deň a do –10 °C v noci. Taktiež
začalo snežiť. Začiatkom februára sa však znova oteplilo a také počasie
trvalo do konca mesiaca s výnimkou asi troch nocí, keď teplota klesla len
mierne pod nulu. Zrážky neboli žiadne. V prvej polovici marca sa mrazy
objavili aspoň v noci (-1 až -4 °C), cez deň sa však teploty pohybovali nad
nulou. V druhej polovici marca sa cez deň výrazne oteplilo až do 19
stupňov. Celý marec a tiež polovica apríla až do Veľkej noci boli bez
zrážok. Na Bielu sobotu 19. apríla bola prvá búrka. Do konca apríla sa
teploty pohybovali v noci medzi 5 - 8 °C a cez deň 15 – 19 °C, pršalo iba
ojedinele. Prvá tretina mája bola v tomto roku mimoriadne chladná a objavil
sa aj dážď. V polovici mája sa po niekoľkých teplých dňoch znova
ochladilo a objavili sa aj búrky a silný vietor. V druhej polovici mája sa cez
deň trochu oteplilo (do 23 °C), ale posledné tri májové dni sa zase objavila
silná búrka a ochladilo sa na 9 °C cez deň. Prvý júnový týždeň bol tiež
mimoriadne chladný, až počas druhého júnového týždňa sa oteplilo cez noc
do 12 a cez deň do 25 °C. Ani do konca júna teploty cez deň nevystúpili nad
25 °C. Zrážky neboli takmer žiadne, okrem niekoľkých posledných
júnových dní, kde sa vyskytli podvečer dažďové prehánky. Júl sa začal
daždivo a teploty sa pohybovali okolo 12 až 16 °C v noci a 25 až 27 °C cez
deň. A také počasie, ale už takmer bez zrážok trvalo do konca mesiaca.
August bol rovnaký, čo sa týka nočných aj denných teplôt, no zrážky sa
objavovali v podobe prehánok a búrok takmer každý deň. Začiatkom
školského roka sa zrážky už neobjavovali a denné teploty klesli na
príjemných 22 až 25 °C. V druhej polovici septembra už teploty vystúpili
len do 18 °C. Október bol pomerne teplý (18 až 22 °C cez deň) okrem
posledného týždňa v mesiaci, kedy sa objavili prvé nočné mrazy. Počas
celého novembra sa nočné teploty držali tesne nad nulou a denné teploty od
7 do 15 °C. Posledný novembrový týždeň sa cez deň ochladilo na 0 až 4 °C
a objavilo sa aj sneženie. V decembri však už nesnežilo, v noci sa teploty
držali tesne okolo nuly a cez deň do 5 °C. Výraznejšie sa ochladilo posledné
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tri dni v roku a silvestrovská noc bola najchladnejšou v roku (-18 °C).
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