Kronika Obce Richnava

2017

Kronika Obce Richnava

Rok 2017

Kronikár: Ing. Peter Cenký
strana 1

Kronika Obce Richnava

2017

ok 2017 bol definovaný ako jeden z menej turbulentných Úvodné slovo

R

rokov. Zo svetových udalostí spomeniem deň 20. január,
kedy bol Donald Trump inaugurovaný za 45. prezidenta

Spojených štátov amerických. V marci oznámila Veľká Británia odchod
z Európskej

únie

-

brexit,

čím

začali

rokovania

o dohode

o vystúpení. Dňa 27. októbra 2017 vyhlásil katalánsky parlament
nezávislosť Katalánska pod názvom Katalánska republika, no španielska
vláda v ten istý deň odvolala katalánsku vládu, rozpustila katalánsky
parlament a obmedzila autonómiu. Z domácich udalostí potešila správa,
že slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa 12.
septembra oficiálne ujal funkcie predsedu Valného zhromaždenia OSN.
Dňa 4. novembra 2017 sa v Slovenskej republike konali po prvý raz
jednokolové voľby do vyšších územných celkov. Z tragických udalostí
rezonovali správy o požiari obytnej bytovky v Londýne, pri ktorom
zahynulo 71 ľudí, hurikánovej sezóne v Atlantickom oceáne, či najhoršej
masovej streľbe v dejinách USA, keď v Las Vegas prvého októbra
zomrelo 58 ľudí a viac ako 500 sa zranilo.

Samospráva obce
Zamestnancami obce v roku 2017 boli Ivan Dunka (starosta obce), Zamestnanci
PhDr. Iveta Stajsková, Ing. Zuzana Vaščáková, Ing. Michal Orlovský, obce
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. (prednostka OcÚ), Ing. Ingrid Javorská,
Mgr. Viera Bačová (kultúrna referentka), Ing. Jana Kuklová (hlavná
kontrolórka obce), Andrea Čurillová, Mária Holubová. Terénnymi
sociálnymi pracovníkmi boli PhDr. Martina Gabošová, Mgr. Mária
Rybovičová, terénnymi pracovníkmi František Kotlár a Erik Kotlár,
zamestnancami obce cez projekt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
(ÚPSVaR) boli Pavol Macko, Stanislav Pokuta, Miroslav Tulej,
organizátorom aktivačnej činnosti cez projekt ÚPSVaR bol Miroslav
Dunka. Členmi miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) boli
Daniel Horvat,

Milan Gabčo, Ivan Klempár, Emil Pokuta, Ladislav
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Tulej, Peter Kotľár, Miroslav Gabčo, Milan Holub, Miroslav Klempár,
Ivan Pokuta, Miloš Pokuta, Jozef Dunka, Juraj Dunka, Ladislav Dunka,
Zdeno Horváth a Ján Tulej.
Poslancami Obecného zastupiteľstva v Richnave boli Ing. Peter Obecné
Cenký, Ľuboš Hojstrič, Mgr. Jozef Horváth, Ivan Gabčo, František zastupiteľstvo
Ondáš, Jozef Gabčo, Pavol Gabčo, Ing. Ján Dzurov a Pavol Tulej. V roku
2017 sa konalo sedem zasadnutí obecného zastupiteľstva a jedno
slávnostné zasadnutie. Dňa 9. februára 2017 sa konalo 16. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Richnave. Obecné zastupiteľstvo schválilo
udeliť Cenu obce Richnava zakladajúcim členom a predsedom
turistického oddielu a klubu: Petrovi Cenkému, Štefanovi Šustrovi,
Jaroslavovi Kellovi, Ábelovi Filovi, Milanovi Horváthovi, Milanovi
Vaščákovi (in memoriam) a Petrovi Vaščákovi za rozvoj organizovanej
turistiky v Richnave pri príležitosti 40. výročia založenia turistického
oddielu v obci; zobralo na vedomie spracovanie žiadosti o poskytnutie
dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a súhlasilo
s tým, že proces obstarávania a schvaľovania územného plánu obce
Richnava potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Dňa 28. marca 2017 sa konalo 17. zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Poslanci zobrali na vedomie informáciu o rozpočtových
opatreniach vykonaných starostom obce a informácie o rozpočtových
opatreniach v roku 2016 a 2017; schválili Zmenu rozpočtu obce Richnava
č. 1; schválili poskytnutie príspevku Centru voľného času PRIMA
Krompachy vo výške 6,572 €/ mesiac na jedno dieťa s trvalým pobytom
na území obce Richnava, ktoré navštevuje CVČ podľa stavu k 28. 2.
2017; schválili poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Richnava pre
obyvateľov obce Richnava na rok 2017 takto: pre Základnú organizáciu
chovateľov poštových holubov v Richnave v sume 980 €, pre Enduro
klub Richnava v sume 1400 €, pre SRRZ – Rodičovské združenie pri
Základnej škole Kluknava v sume 150 €, pre Rímskokatolícku cirkev,
farnosť Kluknava v sume 2 000 €, pre Klub slovenských turistov Bradlo
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Richnava a Úniu žien Slovenska v sume 6 500 €; súhlasili s
pripravovanou zmenou rozpočtu do najbližšieho OZ, ktorá bude riešiť
prenájom pozemku pre výstavbu parkovacích miest pod kostolom od
farského úradu; schválili Smernicu obce Richnava č. 1/2017 v oblasti
nakladania s reprezentačným fondom obce s účinnosťou od 1. apríla
2017; zobrali na vedomie Správu o plnení Plánu rozvoja obce Richnava
na roky 2016–2022 s výhľadom do roku 2025 za rok 2016; súhlasili so
zapojením sa obce Richnava do Národného projektu „Praxou k
zamestnaniu“ a pokračovaním aktivačnej činnosti v roku 2017; zobrali na
vedomie informáciu o vstupe spoločnosti EKOVER s. r. o., Spišské
Vlachy do spoločnosti Hinkom s.r.o. Hincovce; zobrali na vedomie
žiadosť obyvateľov na zabezpečenie posypu makadamom v rómskej
osade.
Dňa 31. mája 2017 sa konalo 18. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Richnave. Poslanci navrhli zvolať stretnutie s občanmi
obce Richnava dňa 21. 6. 2017 a predložiť alternatívu na výstavbu v
rámci územného plánu obce a to v časti Ružakovec; žiadali pripraviť
zmenu rozpočtu na rok 2017 – vyčleniť finančné prostriedky na
asfaltovanie niektorých ciest v obci a opravu výtlkov na obecných
komunikáciách; schválili použitie prostriedkov z rezervného fondu vo
výške 22 812,56 € na zaplatenie faktúry za realizované záchranné práce
zamerané na odstraňovanie následkov mimoriadnej situácie, ktorá bola
spôsobná silnou búrkou; súhlasili s realizáciou opatrení odporúčaných v
Obhliadkovej správe svahovej deformácie v rómskej osade Ružakovec v
k. ú. Kluknava, ktorú vypracoval Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
v Bratislave; súhlasili s ambulantným predajom žiadateľov Magdalény
Gabčovej a Petra Dunku v lokalite rómska osada v katastri obce Richnava
na základe nájomnej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Spoločné
urbárske lesy Richnava; súhlasili s predložením žiadosti o nenávratný
finančný prostriedok na projekt Miestne občianske poriadkové služby
obce Richnava, so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu,
t. j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov; schválili aktualizáciu
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Programu rozvoja obce Richnava na roky 2016-2022 s výhľadom do roku
2025 v časti Prioritná oblasť 2. Sociálna oblasť, 2.2. Podpora sociálnej
infraštruktúry, služieb a bezpečnosti v obci.
Dňa 30. júna 2017 sa konalo 19. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Richnave. Poslanci zobrali na vedomie informáciu o
rozpočtových opatreniach vykonaných starostom obce a informáciu o
rozpočtových účelových opatreniach; schválili Zmenu rozpočtu obce
Richnava č. 2 na rok 2017; schválili použitie rezervného fondu v roku
2017 - vo výške 40 000 € na kúpu rodinného domu s pozemkom, vo
výške 40 000 € na spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie
budovy s. č.124 na obecný úrad (viacúčelová budova), vo výške 5 807,05
€ na realizáciu stavby: Výstavba trhového miesta určeného na
ambulantný predaj, vo výške 40 106 € na realizáciu stavby: Revitalizácia
centra obce Richnava - parkovisko, chodník a zastávka SAD „Pod
kostolom“; zobrali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k
Záverečnému účtu obce Richnava za rok 2016; zobrali na vedomie správu
audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok
2016; schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez
výhrad, použitie prebytku v sume 205 501,39 € na tvorbu rezervného
fondu, zostatok finančných operácií v sume 28 235,24 € na tvorbu
rezervného fondu; schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na 2. polrok roku 2017; odvolalo z funkcie veliteľa Dobrovoľného
hasičského zboru obce (DHZO) Richnava Bc. Stanislava Kuchára k 3. 7.
2017 a vymenovalo do funkcie veliteľa DHZO Richnava Jána Kurillu od
4. 7. 2017; žiadali osloviť majiteľa pozemku, či súhlasí s vysypaním cesty
v osade a rekonštrukciu studne v osade; schválili osadenie pamätnej
tabule na múr oddychovej zóny v blízkosti Richnavského hradu na
spomienku návštevy českého spisovateľa Aloisa Jiráska v obci Richnava
v roku 1897, výrobu pamätnej tabule a jej osadenie financovať z rozpočtu
obce Richnava.
Na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28.
septembra 2017 poslanci schválili zmenu zadania pre spracovanie
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Územného plánu obce Richnava v kapitole 7.8; schválili Súborné
stanovisko pre vypracovanie návrhu územného plánu obce; zobrali na
vedomie Návrh na vypracovanie urbanistickej štúdie pre rómsku lokalitu
Ružakovec; zobrali na vedomie Správu audítora o overení konsolidovanej
účtovnej závierky k 31. 12. 2016; zobrali na vedomie Správu o plnení
rozpočtu obce Richnava k 30. 6. 2016; schválili Zmenu rozpočtu obce
Richnava č. 3; zobrali na vedomie informácie o rozpočtových opatreniach
v roku 2017, informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce;
zobrali na vedomie Informáciu o zmenách organizačného poriadku OcÚ
Richnava č. 20-22; súhlasili s vypracovaním projektovej dokumentácie na
výstavbu komunitného centra na parcele č. EKN 1531/1; zobrali na
vedomie možnosť spolupráce s novovzniknutým centrom voľného času v
Kluknave; schválili ukončenie nájomnej zmluvy obytnej unimobunky
situovanej na par. č. 598/5 v k. ú. Richnava.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 21. zasadnutí dňa
31. októbra 2017 zobralo na vedomie informáciu o rozpočtových
opatreniach starostu obce a informáciu o rozpočtových opatreniach v
roku 2017; schválilo navrhnutú Zmenu rozpočtu obce Richnava č. 4 na
rok 2017; zrušilo uznesenie obecného zastupiteľstva č. 249/2017 zo dňa
28. 9. 2017 (išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu
komunitného centra na parcele č. EKN 1531/1), doplnilo uznesenie č.
229/2017 zo dňa 30. 6. 2017 v časti - spracovanie projektovej
dokumentácie rekonštrukcie budovy s. č. 124 na obecný úrad
(viacúčelová budova) a komunitné centrum; súhlasilo s revíziou
katastrálnej hranice obce Richnava a zabezpečením právnych služieb pri
otvorení súdneho sporu; súhlasilo s legalizáciou budovy bývalej
materskej školy a zabezpečením právnych služieb spojených s
predmetnou legalizáciou; súhlasilo s výstavbou základnej školy a
prípravnými krokmi k jej uskutočneniu; schválilo Zmluvu s CVČ v
Krompachoch a s CVČ pri ZŠ v Kluknave na obdobie od 1. 9. 2017 do
30. 6. 2018 a to vo výške 5,50 € mesačne na dieťa s trvalým pobytom na
území obce Richnava; schválilo žiadosť Súkromného centra voľného času

strana 6

Kronika Obce Richnava

2017

Filia a žiadosť Súkromného centra voľného času Jazero a navrhlo na
školský rok 2017/2018 prispieť sumou 5,50 € mesačne na dieťa s trvalým
pobytom na území obce Richnava, ktoré navštevujú spomínané centrá.
Dňa 23. novembra 2017 sa v Hostinci na rázcestí konalo 22. Slávnostné
slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave, kde sa zasadnutie
odovzdávali

Ceny

obce

Richnava.

Na

začiatku

slávnostného obecného

odovzdávania Ceny obce Richnava zaznela hymna Slovenskej republiky. zastupiteľstva
Ing. Peter Cenký - poslanec OZ a člen výboru KST Bradlo Richnava
priblížil 40. ročnú históriu klubového oddielu. Mgr. Viera Bačová
poďakovala Ing. Petrovi Cenkému za príhovor a dodala, že v tento
slávnostný deň oceňujeme ľudí výnimočných, ktorých krédom sa stala
láska k životu, spájanie ľudí, šírenie dobrého mena, zviditeľňovanie obce
Richnava a rozvoj organizovanej turistiky. Poprosila prednostku
obecného úradu Mgr. Katarínu Kotradyovú, PhD. o príhovor, ktorá
vyzdvihla prácu nadšencov, ich entuziazmus, životné postoje a hodnoty.
Zamyslela sa nad zmyslom života. Po ukončení príhovoru Mgr. Viera
Bačová vyzvala starostu obce a prednostku obecného úradu o slávnostné
udelenie pamätnej plakety, finančných a kvetinových darov. Slávnostne
ocenení Cenou obce Richnava boli: Peter Cenký (Richnava 45), Štefan
Šuster (Richnava 269), Jaroslav Kello, (Kurtská 14, Košice), Milan
Horváth (Sofijská 15, Košice), Milan Vačšák (in memoriam), Peter
Vaščák (Richnava 35), Ábel Filo, (Richnava 140). Cena obce Richnava
bola udelená zakladajúcim členom a predsedom turistického oddielu
a klubu za rozvoj organizovanej turistiky v Richnave pri príležitosti 40.
výročia založenia turistického oddielu v obci. V závere slávnostného
odovzdávania poďakovala Mgr. Viera Bačová oceneným za rozvoj
organizovanej turistiky v Richnave a privítala žiakov Základnej
umeleckej školy v Krompachoch, ktorí si pripravili krátky kultúrny
program - Viktóriu Kuchárovú a Kristínu Papcunovú. Ing. Peter Cenký
premietol prezentáciu fotografií z činnosti turistického oddielu v
Richnave. Po ukončení slávnostného odovzdávania cien bolo prítomným
podané malé pohostenie.
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Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 23. zasadnutí dňa
15. decembra 2017 zobralo na vedomie informáciu o vykonaných
rozpočtových opatreniach starostu obce, informácie o rozpočtových
účelových opatreniach; schválilo výšku účelového príspevku na správu
školských objektov pre Materskú školu, Richnava 260 na rok 2017 zo
schválenej rozpočtovanej výšky 3 500 € na 1 482 € podľa predloženej
žiadosti; zobralo na vedomie dodatky č. 23–25 k Organizačnému
poriadku obecného úradu v Richnave; schválilo Dodatok č. 4/2017 k
zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií; schválilo návrh
starostu obce Richnava na schválenie mimoriadnych odmien poslancov
Obecného zastupiteľstva v Richnave a to vo výške stanovenej v Zásadách
odmeňovania poslancov a členov komisií, pre poslancov Mgr. Jozefa
Horvátha, Ing. Petra Cenkého, Ing. Jána Dzurova a Františka Ondáša;
zobralo na vedomie žiadosť o nenávratný finančný príspevok „Rekonštrukcia objektu pre účel komunitného centra a obecného úradu v
obci Richnava“, konštatovalo, že ciele predkladaného projektu sú v
súlade s platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s
Územným plánom obce Richnava, schválilo predloženie žiadosti,
zabezpečenie

realizácie

projektu

obcou

po

schválení

žiadosti,

spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov,

zabezpečenie

financovania

prípadných

neoprávnených

výdavkov projektu; schválilo návrh na udelenie Ceny obce Richnava – in
memoriam Kolomanovi Kuchárovi a Danielovi Salugovi, ktorí sa
významným spôsobom pričinili o verejnoprospešnú činnosť v obci, jej
rozvoj, obnovu a záchranu kultúrnych a technických pamiatok obce
Richnava; schválilo vyradiť z majetku obce v roku 2017 obytnú
unimobunku

s

príslušenstvom,

odpis

pohľadávky

za

prenájom

unimobunky nájomcu Petra Tuleja v celkovej výške 1 427,60 €; schválilo
text zápisu do Kroniky Obce Richnava za rok 2015; uznieslo sa na
Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017 o ambulantnom predaji
výrobkov na trhovom mieste – pri MŠ, Richnava 260; uznieslo sa na
Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2017, ktorým sa mení VZN č. 4/2009
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o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava; uznieslo sa na Všeobecne
záväznom nariadení č. 3/2017 o miestnych daniach na území obce
Richnava; uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2017,
ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o spôsobe náhrady zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd, o dočasnom obmedzení
užívania pitnej vody; schválilo Smernicu obce Richnava č. 2/2017 v
oblasti nakladania s reprezentačným fondom obce s účinnosťou od 1. 1.
2018; zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu na roky 2018-2020; schválilo Rozpočet obce Richnava vrátane
programov a podprogramov na rok 2018 a zobralo na vedomie viacročný
rozpočet obce Richnava vrátane programov a podprogramov na roky
2019-2020.
Dňa 1. marca 2017 obec navštívil splnomocnenec vlády SR pre Návšteva Á.
rómske komunity Ábel Ravasz. Na stretnutí sa riešili problémy rómskej Ravasza v obci
osady, ktorá je vlastne nelegálnym táboriskom ležiaca v katastri obcí
Richnava a Kluknava. Návšteva splnomocnenca bola aj patrične
medializovaná. Tieto problémy sa riešili aj 21. marca 2017 na spoločnom
stretnutí poslancov Richnavy a Kluknavy.
Príjmy obce v roku 2017 boli 911 880,03 €, výdavky obce za rok Príjmy a
výdavky obce

2017 boli 712 180,77 €.

Vývoz odpadu zabezpečovala v roku 2017 firma Ekover, s.r.o., Vývoz odpadu
Spišské Vlachy. Obec vyprodukovala 503,02 t zmesového komunálneho
odpadu, 10,60 t objemného odpadu, 11,59 t biologicky rozložiteľného
odpadu a 8,30 t zmiešaných odpadov zo stavieb a demolácií. Obec
vyseparovala 8,487 t skla, 2,866 t papiera a lepenky, 8,856 t
plastov, 0,057 t kovových obalov, 0,207 t viacvrstvových kombinovaných
materiálov,

0,28

t

vyradených

elektrických

a elektronických

zariadení, 0,15 t vyradených elektrických a elektronických zariadení
obsahujúce nebezpečné časti a 0,09 t vyradených zariadení obsahujúcich
chlórfluórované uhľovodíky.
Rôzne verejnoprospešné práce v obci vykonávali uchádzači Verejnoprospešné
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o zamestnanie vykonávajúci menšie obecné služby v obci Richnava. práce
Obec spolupracovala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská
Nová

Ves,

pracovisko

Gelnica.

Uchádzači

poberali

príspevok

na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa
§52 zákona o službách zamestnanosti. Do konca mája pracovalo 30
uchádzačov, od júna do decembra 15 uchádzačov. Podľa §12 zákona
o pomoci v hmotnej núdzi si občania v hmotnej núdzi dávku prilepšovali
odpracovaním určitého počtu hodín v obci. Ich počet v jednotlivých
mesiacoch sa pohyboval v rozmedzí od 113 do 221 uchádzačov.

Voľby a referendá
Dňa

4.

novembra

2017

sa

konali

voľby

do

orgánov Voľby do VÚC

samosprávnych krajov na Slovensku. O post predsedu Košického
samosprávneho kraja (KSK) sa uchádzalo 15 kandidátov a na poslanca do
zastupiteľstva KSK za obvod Gelnica kandidovalo 17 kandidátov (medzi
nimi aj starosta Richnavy Ivan Dunka). Z celkového počtu 1 509
oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov v obci Richnava sa
volieb zúčastnilo 470 voličov (31,15 %). Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva bol 378, počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu bol 249. Výsledky
volieb do zastupiteľstva KSK za obvod Gelnica (volili sa 2 kandidáti)
dopadli nasledujúco: Igor Petrik – 184 hlasov, Ivan Dunka – 147 hlasov,
Bibiána Krajníková – 124 hlasov, Marian Keruľ – 27 hlasov, Vladimír
Hojstrič – 26 hlasov, Dušan Tomaško – 22 hlasov, Milan Plachetka – 17
hlasov, Ján Duch – 16 hlasov, Antonín Cicoň – 15 hlasov, Mária
Eperješiová – 15 hlasov, Jozef Papcun – 14 hlasov, Kamil Münnich – 13
hlasov, Jarmila Michalovová – 8 hlasov, Radoslav Dlugoš – 5 hlasov,
Roland Franko – 5 hlasov, Zuzana Kleinová – 5 hlasov, Ján Kalafus – 2
hlasy. Do zastupiteľstva KSK za obvod Gelnica boli zvolení Ing. Dušan
Tomaško, MBA a Ing. Igor Petrik. Výsledky volieb predsedu KSK
dopadli nasledujúco: Rastislav Trnka – 74 hlasov, Richard Raši – 48
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hlasov, Ján Struk – 34 hlasov, Jozef Červenák – 33 hlasov, Štefan
Surmánek – 24 hlasov, Jarmila Tkáčová - 8 hlasov, Róbert Bačinský - 6
hlasov, Lukáš Sisák - 5 hlasy, Adam Šepetka – 5 hlasy, Jaroslav Džunko
- 4 hlasy, Jozef Bobík – 2 hlasy, Rudolf Botka – 2 hlasy, Oliver Petrík – 2
hlasy, Vladislav Stanko – 1 hlas, Karol Pataky - 1 hlas. Tieto voľby na
rozdiel od predchádzajúcich boli jednokolové. Za predsedu KSK bol
zvolený Rastislav Trnka.

Obyvateľstvo
Stav obyvateľov v obci k 31. decembru 2017 bol nasledovný:
v obci bolo prihlásených na trvalý pobyt 3 020 obyvateľov (1 498 mužov
a 1 522 žien). Narodilo sa 102 detí (55 chlapcov a 47 dievčat), umrelo 13
obyvateľov (10 mužov a 3 ženy – Jozef Hojstrič, Pavel Hvizdoš, Anna
Semanová, Lukáš Pokuta, Margita Vaščáková, Zoltán Gabčo, Jozef Piok,
Jozef Macko, Mária Podracká, Ján Šuster, Jozef Gabčo, Ján Dunka, Ján
Dunka). Najstarším obyvateľom obce bol Ondrej Šrenkel (narodený
v roku 1926). Na trvalý pobyt sa prihlásilo 19 ľudí (6 mužov a 13 žien)
a odhlásilo 26 ľudí (9 mužov a 17 žien). V roku 2017 bolo 9 sobášov.

Činnosť podnikov a podnikateľov
V novembri 2017 ukončila svoju prevádzku predajňa potravín
Konzum majiteľa Jozefa Kurillu (Richnava 91), ktorá fungovala v obci
25 rokov od jesene 1992. V predajni prevažne predávala Jana Kurillová.
V týchto priestoroch vznikla miestnosť pre fajčiarov pohostinstva.
U ostatných prevádzok platil stav ako minulý rok.

Výstavba a zmeny charakteru obce
Stavebný úrad vydal v roku 2017 stavebné povolenie „Novostavba
rodinného domu“ na pozemku parc. 261 v kat. území Richnava
Branislavovi Kaľavskému, Lorencova 1098/8, Krompachy. Realizovali sa
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projekty: Revitalizácia centra obce Richnava - Výstavba chodníka
CH1/lokalita „Dolná“, zhotoviteľ stavby DKT - STAV s.r.o., Javorová
2013/1, 052 01 Spišská Nová Ves; Revitalizácia centra obce Richnava –
parkovisko a chodník pod kostolom, zhotoviteľ stavby Michal Vaščák,
Richnava č. 246; Výstavba trhového miesta určeného na ambulantný
predaj pred budovou Materskej školy č. 260 - zhotoviteľ stavby Michal
Vaščák, Richnava č. 246; Dobudovanie kamerového systému v obci
Richnava riešil II. etapu (v rámci tohto projektu bolo nainštalovaných 5
ks kamier s príslušenstvom a s potrebným inštalačným a spojovacím
materiálom).

Školstvo
V školskom roku 2016/2017 bolo v Materskej škole, Richnava Materská
260 prijatých 34 detí (z toho 21 rómske deti) v dvoch triedach. škola,
Riaditeľkou školy do 30. júna 2017 bola Bernadeta Richnavská, okrem Richnava 260
nej vyučovali Bc. Mária Mikolajová a Natália Štofaňáková. Kuchárkou
a vedúcou školskej jedálne bola Alžbeta Pioková, ekonómkou Ing. Marta
Legátová, školníkom a kuričom bol Jozef Richnavský. Škola bola
zapojená do projektov Zdravá výživa – kôš plný ovocia, Bezpečná
škôlka, Deň Zeme – Ahoj Zem, Svetový deň mlieka. Pre deti boli
pripravené mnohé kultúrno-spoločenské a športové akcie. Od 1. júla 2017
sa po výberovom konaní riaditeľkou materskej školy stala Lenka
Kendrová.
Elokované pracovisko Základnej školy, Kluknava 43 v školskom Elokované
roku 2016/2017 navštevovalo 181 žiakov z rómskej komunity z pracovisko
Richnavy. Vyučovalo sa v 10 triedach nultého a prvého ročníka a v 2 základnej
špeciálnych triedach v dvojzmennej prevádzke. Vyučujúcimi boli Mgr.

školy

Jana Balčáková, Mgr. Edita Bátorová, Mgr. Oľga Vaščáková, Mgr.
Denisa Kudrnová, Mgr. Lenka Kyseľová, Mgr. Katarína Miženková,
Mgr. Ladislav Ondáš, Mgr. Marcel Hudák, Mgr. Monika Čechová, Mgr.
Lenka Kluknavská (po nastúpení na materskú dovolenku nastúpila Mgr.
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Galina Puškárová), Mgr. Lenka Gengeľová, Mgr. Monika Janigová,
asistent učiteľa Katarína Regrútová. Pre žiakov boli pripravené mnohé
kultúrno-spoločenské a športové akcie.
Celkový počet žiakov v Špeciálnej základnej škole Richnava Špeciálna
v školskom roku 2016/2017 bol 112 žiakov (z toho 13 žiakov bolo základná škola
vzdelávaných v školách mimo územia Slovenskej republiky vo Veľkej Richnava
Británii). Zriaďovateľom školy bol Okresný úrad, odbor školstva,
Zádielska 1, Košice. Pedagogickí zamestnanci boli Mgr. Janka Sokolská riaditeľka školy, Mgr. Lucia Frankovičová - zástupkyňa riaditeľky školy,
Ing. Mariana Brutovská, Mgr. Martina Petrušová, Ing. Anna Ďorková,
Mgr. Rastislav Dzurilla, Mgr. Vladimír Starosta, Mgr. Miroslava
Starostová, Mgr. Mariana Horváthová, Mgr. Patrik Humeňanský, Mgr.
Marcela Baranová, Mgr. Katarína Jendrichovská, Mgr. Emerencia
Lovásová, Mgr. Otília Jankovčinová, Mgr. Dominika Kundrátová, Mgr.
Miroslava Korenková, Mgr. Emil Muľ, asistentom učiteľa bol Ing. Karol
Benedek. Ekonomický úsek tvorili účtovníčky Ružena Papcunová, DiS
a Lenka Ofčanská, DiS, prevádzkoví zamestnanci boli upratovačky Anna
Čechová a Jana Michlíková a údržbár, kurič Peter Andráši. Škola vyvíjala
rôzne kultúrne a športové aktivity. Žiaci sa zapájali do rôznych projektov
a súťaží (úspešní boli na súťažiach Šprincove Krompachy, Slovo o slove,
Gaňova Tarnava). Žiaci pracovali v trinástich záujmových krúžkoch.
Členovia rady školy boli Ing. Mariana Brutovská (predseda RŠ), Mgr.
Marcela

Baranová

(pedagogický

zamestnanec),

Anna

Čechová

(nepedagogický zamestnanec), zástupcovia za zriaďovateľa PaedDr. Oľga
Pivarníková, Dana Hoffmannová Mgr. Klaudia Miklodová, Ľudmila
Lenártová, zástupcovia za rodičov Milan Gabčo, Tomáš Mirga, Jozef
Macko a Anna Tulejová.
Stredná odborná škola, Prakovce 282 v elokovanom pracovisku Elokované
Richnava 122 otvorila v školskom roku 2016/2017 dva študijné odbory 1. pracovisko
a 2. ročníka. Odbor strojárska výroba navštevovalo 36 žiakov a odbor SOŠ, Prakovce
praktická žena 21 žiakov. Vyučujúcimi boli Ján Podracký, Mgr. 282
Magdaléna Valková a Bc. Blanka Marcinková.
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Elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy SEZ Krompachy Elokované
otvorilo školský rok 2016/2017 v nových priestoroch pre teoretické pracovisko
vyučovanie a praktické vzdelávanie v rodinnom dome, kde býval MUDr. SSŠ SEZ
Ján Köry. Na otvorení školského roka sa zúčastnil aj pán riaditeľ SSŠ Krompachy
SEZ Krompachy Ing. Ladislav Maturkanič a hlavný majster odbornej
výchovy Jozef Repel. Osemnásti žiaci boli rozdelení do učebných
odborov stavebná výroba, stavebná výroba– stavebné práce, praktická
žena, obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál. Hneď na začiatku
školského roka sa pustili do úpravy vonkajšieho okolia školy aj
vnútorných priestorov. Žiakov vyučovali Marián Lenárt a Ing. Mária
Skupeková.

Kultúra
V nedeľu 8. januára 2017 obec pripravila koncert hudobnej Koncert skupiny
skupiny Pavelčákovci, ktorý sa konal v richnavskom kostole.

Pavelčákovci

Dňa 23. januára 2017 si poslanci a členovia KST Bradlo 72. výročie
Richnava, starosta obce a zamestnankyňa obce položením venca oslobodenia obce
k pamätníku na cintoríne pripomenuli 72. výročie oslobodenia obce.
Príhovor prečítal Ing. Peter Cenký.
Dňa 17. júna 2017 sa na ihrisku konalo kultúrno-športové Deň detí
podujatie Deň detí. Pre deti bolo pripravených mnoho aktivít, každé dieťa
dostalo balík cukroviniek.
V nedeľu 29. októbra 2017 po svätej omši sa o 10. hodine v Mesiac úcty
Hostinci na rázcestí konala akcia Mesiac úcty k starším, kde boli pozvaní k starším
občania Richnavy nad 65 rokov. S kultúrnym programom vystúpil
folklórny súbor z Kaľavy. K občanom sa prihovorili Mgr. Viera Bačová
a prednostka obecného úradu Mgr. Katarína Kotradyová PhD.
Dňa 3. decembra 2017 po nedeľnej svätej omši bola odhalená na Odhalenie
múre oddychovej zóny v blízkosti Richnavského hradu pamätná tabuľa pamätnej tabule
na spomienku návštevy českého spisovateľa Aloisa Jiráska v obci
Richnava v roku 1897 s nápisom: „Obec Richnavu pri svojej študijnej
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ceste v roku 1897 navštívil Alois Jirásek, český autor historickej beletrie,
autor trilógie Bratstvo. 2017“. Pamätná tabuľa bola odhalená na 120.
výročie tejto udalosti. Slávnostný príhovor predniesli Mgr. Viera Bačová
a Ing. Peter Cenký, úryvok z románu Bratstvo prečítala Ľudmila
Salugová. Pamätnú tabuľu odhalili poslanci OZ Ing. Peter Cenký a Mgr.
Jozef Horváth. Pre zúčastnených obyvateľov bolo pripravené malé
občerstvenie.
V Hostinci na rázcestí sa konali rôzne súkromné kultúrne akcie.
V knižnom fonde obecnej knižnice v roku 2017 sa nachádzalo Obecná knižnica
1886 knižných jednotiek (z toho 240 odbornej literatúry pre dospelých,
753 krásnej literatúry pre dospelých, 100 odbornej literatúry pre deti
a 793 krásnej literatúry pre deti). Počet návštevníkov knižnice bol len 11
čitateľov, vypožičalo sa len 45

výpožičiek. Vedúcou knižnice bola

Veronika Dzurová.

Cirkevný život
Správcom kluknavskej farnosti bol v roku 2017 naďalej pán farár
Mgr. Jozef Palenčár, kaplánom bol Mgr. Pavol Gajdošík. Funkciu
kostolníka vykonávali Milan Richnavský a Ľuboš Ondáš. Funkciu
organistu zastáva už niekoľko rokov obyvateľ Hrišoviec Jaroslav Ondáš.
O kvetinovú výzdobu kostola sa starala Antónia Čechová. Na doplnenie
uvediem, že dlhú dobu sa o kvetinovú výzdobu kostola starala Anna
Ondášová. Na pravidelné upratovanie kostola sa v sobotu striedali ženy a
muži podľa harmonogramu. Bohoslužby sa pravidelne okrem nejakých
výnimiek konali v dňoch streda, piatok a nedeľa. Najväčší sviatok
kresťanov – Veľká noc sa už niekoľko rokov slávi v Richnave podobne.
Zelený štvrtok je spojený s umývaním nôh, kde pán farár alebo kaplán
umývajú nohy dvanástim chlapom z Richnavy a Hrišoviec, po svätej
omši sa v kostole pripravuje Boží hrob. Na Zelený štvrtok, Veľký piatok
a Bielu sobotu prichádzajú do Richnavy aj veriaci z Hrišoviec, lebo
v Hrišovciach sa v tieto dni sväté omše a obrady nevykonávajú.
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Veľkonočná nedeľa je spojená s ranným posvätením veľkonočných jedál.
Prvé sväté prijímanie pre kluknavskú farnosť sa konalo v richnavskom
kostole 7. mája 2017. Sviatosť prijalo 9 detí, z toho 3 z Richnavy. Už
niekoľko ročnou tradíciou je aj sprievod po obci na prikázaný sviatok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývaný Oltáriky. V roku
2017 pripadol sviatok na 15. júna. Prvoprijímajúce deti aj menšie
dievčatá sypú po ceste lupienky kvetov. Odpustová slávnosť sv. Márie
Magdalény sa konala v nedeľu 16. júla 2017, celebroval ThLic. PaedDr.
Igor Jendruch. V Hostinci na rázcestí sa pri tejto príležitosti konal
slávnostný obed. V nedeľu 1. októbra 2017 sa v kostole konala odpustová
slávnosť sv. Michala. V septembri 2017 začala aj príprava na sviatosť
birmovania. O 98 birmovancov sa starali animátori z farnosti, ktorí boli
rozdelení do deväť skupín. Vianočnú polnočnú svätú omšu slúžil Mgr.
Jozef Palenčár o 22.00 hod. V tomto roku sme si pripomínali 100. výročie
fatimských zjavení Panny Márie.
Farská štatistika prijatých sviatostí a pohrebov hovorí, že v roku
2017 sa v Richnave uskutočnilo 22 krstov – 12 chlapcov a 10 dievčat (z
toho 14 rómskych detí), 2 sobáše a 15 pohrebov – 12 mužov a 3 ženy.

Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Richnave mal ku koncu roka DHZ Richnava
2017 30 členov. Výbor DHZ pracoval v zložení: Pavol Kurilla
(predseda), Ján Kurilla (veliteľ), Ľudmila Salugová (tajomník do 30.
marca 2017), Ivan Čech (strojník), člen výboru Ľubomír Horváth, Ján
Chibeľ (revízor). Členská základňa sa v DHZ z roka na rok menila.
Odchádzali členovia, ktorí v rokoch 1998-2014 zvýšili činnosť DHZ. V
máji 2017 vykonal odbornú prípravu veliteľa Ján Kurilla, a tým bola
vyriešená situácia s prístupom do objektu Požiarnej zbrojnice a
vykonávanie preventívnej činnosti na strojnom zariadení. Členovia DHZ
sa v roku 2017 nezúčastnili obvodového kola súťaže DHZ okresov
Spišská Nová Ves a Gelnica z dôvodu menšieho počtu členov v družstve,
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ale najmä nemožnosti pracovať s technikou, ktorá sa nachádzala v
Požiarnej zbrojnici, do ktorej členovia mali zamedzený vstup do júna
2017. Pri údržbe hasičskej zbrojnice a vodných tokov odpracovali 50
hodín. Tejto údržby sa zúčastnili členovia Ján Kurilla, Pavol Kurilla,
Ladislav Mačuga, Adrián Béreš, Mário Andráši, Ivan Čech, Ján Medvec,
Stanislav Ondáš. Pri údržbe výstroje a výzbroje bolo odpracovaných 20
hodín. Nebola vykonaná voľba nového tajomníka. Zásahy hasenia
požiarov v roku 2017 nemali.
Členovia Klubu slovenských turistov (KST) Bradlo Richnava KST Bradlo
v roku 2017 usporiadali vlastné turistické podujatia a zúčastňovali sa aj Richnava
na rôznych turistických akciách. Výbor klubu bol zvolený na výročnej
členskej schôdzi 18. marca 2017 a pracoval v zložení Ábel Filo
(predseda), Milan Richnavský (pokladník), Ing. Peter Cenký, Ing. Ján
Dzurov, Jarmila Richnavská, členovia revíznej komisie František Ondáš
a Lýdia Čechová. Klub mal k 31. decembru 2017 70 členov, ktorí si
zakúpili členskú známku. V sobotu 21. januára 2017 sa konala najväčšia
turistická akcia klubu – 41. ročník zimného výstupu na Sľubicu.
Prezentácia sa konala v priestoroch Hostinca na rázcestí, kde sa
zaprezentovalo 237 turistov. V cieli túry zúčastnení turisti dostali kovové
výstupové odznaky, účastnícke listy, občerstvenie a čaj. V dňoch 2.–5.
februára 2017 sa v Ružomberku konal jubilejný 50. zimný zraz turistov
a stretnutie TOM. Z klubu sa ho zúčastnilo 30 členov. Dňa 21. mája 2017
klub usporiadal tradičnú akciu 100 jarných kilometrov (trasa Richnava –
kostolík sv. Márie Magdalény – Jaseňovec – Vojkovce a späť spojená
s opekaním). Dňa 27. mája 2017 sa turisti zúčastnili na 54. stretnutí
čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Čiernej hore pri Svidníku. Turisti
po výstupe navštívili aj pamätník na Dukle a Rusínsky festival vo
Svidníku. V dňoch 6.–9. júla 2017 sa konal 64. letný zraz KST na
Duchonke. Z klubu sa ho zúčastnilo 35 členov. Dňa 29. augusta 2017
klub usporiadal tradičnú vysokohorskú túru vo Vysokých Tatrách.
Cieľom bola túra zo Skalnatého plesa na Chatu pri Zelenom plese. Dňa
15. septembra 2017 klub usporiadal kultúrno-spoznávací zájazd. Turisti
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navštívili múzeum na hrade Boldogkö v Maďarskej republike, vzdali hold
pri pamätníku v obci Hejce slovenským vojakom, ktorí zahynuli pri páde
vojenského lietadla v januári 2006 a na Slovensku ešte navštívili
zrúcaniny hradu Slanec. Dňa 24. septembra 2017 klub usporiadal varenie
turistického gulášu v oddychovom centre Slaná voda pri obci Víťaz. Dňa
21. októbra 2017 KST Bradlo Richnava spolu s KST Sľubica Vojkovce
usporiadali spomienkovú akciu na nebohých členov na Sľubici. V dňoch
25.-26. novembra 2017 sa dvaja členovia zúčastnili na Regionálnom
zraze VHT na Zamkovského chate. Dňa 27. decembra 2017 klub
usporiadal tiež svoju tradičnú akciu Vianočný pochod na Plejsy po trase
Krompachy - Plejsy – Bačov vrch – Krompachy. Z okresných akcií sa
členovia zúčastnili na Novoročnom výstupe na Volovec (KST Rožňava –
7. január 2017), Štefanskom výstupe na Sľubicu (KST Vojkovce – 26.
december 2017), Výstupe na Matku Božiu (30. december 2017),
Silvestrovskom výstupe na Roháčku (KST Margecany – 31. december
2017). Člen klubu Milan Horváth sa pod hlavičkou klubu zúčastnil
rôznych bežeckých podujatí.
Výbor Únie žien Slovenska (ÚŽS), základnej organizácie ZO ÚŽS
Richnava pracoval v zložení ako v roku 2016. Dňa 19. mája 2017 ÚŽS Richnava
usporiadala zájazd na divadelné predstavenie Chrobák v hlave v Štátnom
divadle v Košiciach. Dňa 3. júna 2017 ÚŽS usporiadala akciu s názvom
Športový deň, na akcii sa zúčastnilo 21 členiek. Dňa 17. júna 2017 členky
ÚŽS sa zúčastnili na 5. ročníku kultúrno-športovej olympiády Ženy
v akcii v Kluknave. Dňa 9. septembra 2017 ÚŽS usporiadala zájazd do
Krakova a Wieliczky v Poľsku. Na akcii sa zúčastnilo 49 občanov. Dňa 1.
decembra 2017 ÚŽS usporiadala zájazd na divadelné predstavenie Nikola
Šuhaj v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
Základná organizácia chovateľov poštových holubov Richnava ZO CHPH
(ZO CHPH) mala v roku 2017 26 členov, z toho 4 z Richnavy. Výbor Richnava
pracoval v rovnakom zložení ako v roku 2016. Zúčastnili sa 17 pretekov
starých holubov v rámci OZ Spišská Nová Ves (holuby sa vypúšťali zo
Slovenska, Českej republiky a Nemecka) a 4 pretekov mladých holubov.
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V konečných výsledkoch Oblastného združenia chovateľov poštových
holubov (OZ CHPH) Spišská Nová Ves – staré holuby obsadili
Richnavčania František Čech 53. miesto a Peter Šuster 84. miesto
z celkového počtu 115 bodovaných súťažiacich chovateľov. V konečných
výsledkoch OZ CHPH Spišská Nová Ves – mladé holuby Richnavčania
František Čech obsadil 34. miesto a Peter Šuster 55. miesto z celkového
počtu 78 bodovaných súťažiacich chovateľov.

Telovýchova a šport
V Richnave vzniklo Občianske združenie (OZ) Enduro klub Enduro klub
Richnava s cieľom podpory a rozvojom motoristického športu v obci. Richnava
Občianskemu združeniu boli stanovy schválené Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky dňa 29. decembra 2016. Identifikačné číslo IČO
bolo pridelené 13. januára 2017. Zasadnutie najvyššieho orgánu OZ, na
ktorom prebehla voľba do orgánov OZ sa konala 11. februára 2017. Za
predsedu OZ Enduro klub Richnava bol menovaný Marek Biroš
(Richnava 111) a za podpredsedu bol menovaný Miroslav Kubalec
(Richnava 230). Ďalšie zasadnutie sa konalo 9. apríla 2017 v Hostinci na
rázcestí za prítomnosti nových členov, kde okrem iného sa schválili
členské príspevky, za pokladníka bol menovaný Blažej Kuchár a schválil
sa aj plán činnosti na rok 2017. Členovia Enduro klubu Richnava sa
počas sezóny 2017 zúčastnili na regionálnych i slovenských podujatiach
v country-crosse, endure i motokrose. Prioritou klubu bola účasť v celom
sedem dielnom seriáli podujatia Cassovia cup v country-crosse. Klub
reprezentovali dvaja členovia. Marek Biroš súťažil v triede Amatér –
junior a Miroslav Kubalec v kategórii Amatér. Dňa 23. apríla 2017 sa
podujatie konalo v Kechneci, 28. mája 2017 na Zelenom dvore pri
Košiciach, 25. júna 2017 v Stropkove, 9. júla 2017 v Kavečanoch, 23.
júla 2017 v Debradi, 27. augusta 2017 v Budimíre a 10. septembra 2017
v Družstevnej pri Hornáde. V celkovom poradí Marek Biroš v kategórii
Amatér – junior obsadil 9. miesto zo 43 pretekárov, získal 131 bodov,
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v celkovom poradí Miroslav Kubalec v kategórii Amatér obsadil 9.
miesto zo 44 pretekárov, získal 120 bodov. Dňa 4. júna 2017 sa Marek
Biroš zúčastnil na Regionálnom pohári východ v motokrose v Spišských
Vlachoch v kategórii MX 1 Hobby. V dňoch 14.-16. júla 2017 sa Marek
Biroš zúčastnil na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska v country crosse v Žaškove v kategórii Regional. Dňa 8. októbra 2017 sa v Kojšove
konalo podujatie Veľká cena Kojšova. Marek Biroš v kategórii Amatér –
junior obsadil 2. miesto a Miroslav Kubalec v kategórii Amatér 4. miesto.
Členovia klubu na súťaženie i prezentáciu klubu i obce dali vyrobiť
športové dresy i tričká s potlačou.
Studený začiatok roka prial deťom, mládeži, no i starším Obecné klzisko
obyvateľom, ktorí si radi zakorčuľujú, či zahrajú hokej. Tak ako po iné
roky, aj túto zimu fungovalo v areáli futbalového ihriska obecné klzisko.
Trasa štafetového behu The Run Slovakia 2017, ktorá viedla The Run Slovakia
z Košíc do Bratislavy, dňa 2. júna 2017 prechádzala z Kluknavy po 2017
štátnej ceste do Richnavy (lokalita Pri mlyne) a po ceste II. triedy ďalej
smerom na Krompachy.

Mimoriadne udalosti
V roku 2017 našťastie sa v obci nestali závažné mimoriadne
udalosti, pri ktorých by došlo ku strate na ľudských životoch. Spomeniem
intenzívne dažde 3. mája, pri ktorých došlo k naplaveniu odpadu
z rómskej osady na obecnú komunikáciu, ktorý musela obec na vlastné
trovy odpratať. V rómskej osade došlo k zosuvu svahu, ktorý ohrozoval
príbytky obyvateľov osady. Keďže zosuv sa nachádzal na katastrálnom
území Kluknavy a príbytky nemajú žiadne stavebné povolenia, je
problém tento stav riešiť. Pri skúške odpaľovania zábavnej pyrotechniky
došlo k požiaru drevenice na Silvestra v rómskej osade.

Počasie
Slovenský hydrometeorologický ústav zhodnotil z hľadiska
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Slovensku

rok

2017

ako

veľmi

až

2017
mimoriadne

teplý (predovšetkým na západnom Slovensku) a z pohľadu množstva
atmosférických zrážok v rámci normálu.
K pozoruhodným poveternostným a klimatickým anomáliám
patril studený až veľmi studený január, patril medzi 10 najchladnejších
januárov od roku 1931. Teploty sa počas dňa pohybovali pod bodom
mrazu so súvislou vrstvou snehu. Február bol v priemere teplý až veľmi
teplý a predovšetkým v poslednej dekáde nadobudol až jarný charakter.
Teplé a suché počasie pokračovalo aj v marci, kedy sa teplota pohybovala
počas dní v priemere okolo 15 ºC. Apríl patril medzi veľmi až
mimoriadne vlhký mesiac, 3. apríla bola v Richnave prvá búrka. V máji
zavládlo chladné počasie, výdatne pršalo 3. mája, v noci na 10. mája na
väčšine územia Slovenska mrzlo. Mesiace jún až august boli teplotne
nadnormálne, pričom najteplejším mesiacom leta bol august, jún bol 2.
najteplejším júnom v histórii meteorologických pozorovaní na Slovensku.
V auguste boli zaznamenané aj tropické noci, keď teplota neklesla pod 20
°C, dňa 27. augusta bola posledná búrka v roku 2017. Mesiac september
bol zrážkovo vysoko nadnormálny, ale teplotne bol stále veľmi príjemný.
Prvý mrazový deň bol 10. októbra, koniec októbra už aj so slabými
snehovými zrážkami. November sa teplotne ani zrážkovo nevymykal
z priemeru, 20. novembra opäť snežilo. Posledný mesiac v roku bol
teplotne nadnormálny.
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