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Odstraňovanie povodňových škôd na
majetku obce
Povodňová škoda na stavbe sa
podľa zákona číslo 7/2010 Z.z. o
ochrane pred povodňami uznáva
len ak má stavba v čase výskytu
povodne právoplatné kolaudačné
rozhodnutie alebo stavebné povolenie, alebo bola ohlásená stavebnému úradu podľa stavebných predpisov.
Povodňou zo dňa 4.6.2010 Obci
Richnava vznikla na majetku obce
povodňová škoda vo výške 161
525,87 €. Z toho 36 106,29 € na
hnuteľnom majetku (všetok drevený kancelársky nábytok, 50 % kníh
z Knižnice, 50 % inventáru Požiarnej zbrojnice) a 125 419,58 € na
stavbách (budova Materskej školy, priestory Obecného úradu, budova Telovýchovnej jednoty, budova Požiarnej zbrojnice, poškodené
miestne komunikácie a priepusty).
S odstraňovaním škôd obec začala hneď po povodni 7. júna 2010.
Prvým krokom bolo spracovanie
dokumentácie návrhu sanácie škôd
na zaplavených budovách, stanovísk projektanta k stavebnému stavu miestnych komunikácií, statický
posudok na stavbu Lávka pre peších cez rieku Hornád.
Na základe týchto projektov a posudkov obec vyčíslila predpokladanú výšku povodňových škôd, ktoré
nahlásila Obvodnému úradu životného prostredia, Združeniu miest
a obcí Slovenska (ktorého je členom) a Komunálnej poisťovni (kde
má poistený majetok obce).
Druhým krokom bolo zabezpečenie verejného obstarávania na odstraňovanie škôd poisteného ma-

jetku – budov Materskej školy, Telovýchovnej jednoty a Požiarnej
zbrojnice. Na základe verejného
obstarávania odstraňovanie škôd
po povodni na poistených budovách realizuje firma Širila, a.s. Spišská Nová Ves. Práce na budove Materskej školy, priestoroch obecného úradu sú ukončené 29. októbra
2010, práce na budove Požiarnej
zbrojnice a Telovýchovnej jednoty budú ukončené do 15. decembra 2010.

Budovy Materskej školy, priestory Obecného úradu, budova Telovýchovnej jednoty a Požiarnej
zbrojnice sú poistené proti živlu.
Obec od nahlásenia škodovej udalosti jedná s poisťovňou, požiadala o 50 % zálohu na sanáciu škôd.
Komunálna poisťovňa doposiaľ
poukázala na odstraňovanie škôd
na jednotlivé budovy preddavky:
na Materskú školu – 26 623,16 €,
na Telovýchovnú jednotu –
2 935,05 €, na Požiarnu zbrojnicu

– 1 092,71 €. Konečné vyrovnanie
s poisťovňou bude až po predložení Oznámenia o ukončení odstraňovania škôd na jednotlivých budovách, doložení dokladov z verejného obstarávania a faktúr za
vykonané práce podľa podpísaných zmlúv.
Firma Širila, a.s. Spišská Nová Ves
začala odstraňovať škody na budove Materskej školy, priestoroch
Obecného úradu 2. augusta 2010,
faktúry za vykonané práce bolo po-
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trebné realizačnej firme uhradiť. Z
uvedeného dôvodu obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom 6. zasadnutí uznesením číslo 42/2010
čerpanie úveru. Obec tento úver
bude splácať z prijatých úhrad od
Komunálnej poisťovne.
Miestne komunikácie obec nemá
poistené, boli postavené pred rokom 1976, v zmysle zákona číslo
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7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je na nich uznaná povodňová
škoda. Obec plánuje opravu miestnych komunikácií realizovať z príspevku štátu, ktorý zatiaľ obci nebol poskytnutý.
Na stavbe „Lávka pre peších cez
rieku Hornád“ podľa zákona číslo 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami obec nemôže uplatniť po-

vodňové škody, pretože stavba bola
postavená v roku 1990, nemá stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie a nebola ani v zmysle stavebného zákona ohlásená stavebnému úradu. Obec zabezpečila okrem
statického posudku na Lávku pre
peších aj projektovú dokumentáciu
a rozpočet na opravu tejto stavby.
Predpokladané náklady na opravu

Lávky pre peších podľa spracovanej dokumentácie sú 22 382,46 €.
Opravu Lávky bude obec realizovať v roku 2011. Náklady na opravu bude obec hradiť v roku 2011 z
vlastných prostriedkov.
Mgr. Anna Harmanová
starostka obce
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Z činnosti KST Bradlo Richnava
v roku 2010

Jeseň v Richnave patrí úcte k starším
Jeseň je jedno zo štyroch ročných
období, pre niekoho krásne a pestré, pre iného pochmúrne a smutné. Jeseň je časom, kedy nám príroda predvádza svoje kúzla a čary,
niekedy ba umelecké diela v podobe rozmanitých pestrých farieb,
ktorými vymaľúva listy, stromy a
celé lesné spoločenstvá. Jeseň –
druhá jar, keď každý list je kvetom. Tak ako sa v prírode strieda
jedno obdobie za druhým, tak aj život človeka predstavuje cyklus stierajúcich sa období. Niektoré sú veselé, radostné a krásne, iné smutnejšie. Po slnečnom lete prichádza
chladnejšia jeseň presne tak, ako
po energickom živote, kedy človek hýri fyzickou i duševnou energiou prichádza obdobie staroby,
poznačené pomalšími krôčikmi a
pokojom v duši. Staroba je prirodzenou súčasťou života človeka a
týka sa nás všetkých. Nie nadarmo je od roku 1990 mesiac október vyhlásený za mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný
deň starších.
Obec Richnava sa snaží pravidelne
organizovať rôzne tematické podujatia pre občanov všetkých vekových kategórií. Október je mesiacom, ktorý už niekoľko rokov patrí
v Richnave najstarším obyvateľom
našej obce. Podujatie venované
starším obyvateľom pripadlo tento rok na piatok 8. októbra 2010.
Obec Richnava pripravila pre dôchodcov pestrý program, ktorý začal svätou omšou v rímskokatolíckom kostole v Richnave. Po svätej
omši sa nám v kostole, pod vedením pani učiteliek, so svojim veselým programom predstavili deti z
Materskej školy Richnava. Deti sa
predviedli svojimi poctivo nacvičenými piesňami a básňami venovanými najmä babkám a dedkom. Po
slávnostnej svätej omši sa na pozvanie Obce Richnava, dôchodco-

via presunuli do reštaurácie Bašta,
kde bolo pre nich pripravené štedré pohostenie a kultúrny program.
Po prípitku na zdravie najmä tých
najstarších obyvateľov nasledovalo bohaté pásmo tancov a piesní v
podaní folklórneho súboru Krompašan z Krompách. Členovia a
členky súboru sa nám predstavili rôznymi tancami a piesňami na
ľudovú nôtu, oblečení v typických
spišských krojoch. Bohaté pásmo
ľudového umenia sa nieslo v tónoch živej hudby, ku ktorej sa občas svojim spevom pridali aj niek-

torí pozvaní hostia. Po kultúrnom
programe sa dôchodcom prihovorila pani starostka Mgr. Anna Harmanová, ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla pracovitosť, pokoru a
najmä lásku, ktorou svojich najbližších obdarúva každá babka i dedko. Po privítaní a vyslovenom želaní, aby sa pozvaní hostia cítili čo
najpríjemnejšie a aby si z dnešného slávnostného posedenia odniesli len príjemné spomienky, nasledovala večera. Po chutnej večeri,
ktorú starostlivo pripravila prevádzka reštaurácie Bašta nasledo-

vala voľná debata do ktorej sa zapojili aj poslanci obecného zastupiteľstva. Posedenie sa tešilo hojnej
účasti, avšak pozvanie prijalo o niečo menej ľudí ako po minulé roky.
Stretnutie dôchodcov obce Richnava nadobudlo za tých pár rokov
svoje pevné miesto v kultúrnom živote obce. Túto príjemnú tradíciu
by sme chceli aj naďalej rozvíjať,
pretože pozornosti venovanej našim starým mamám a otcom nie
je nikdy dosť.
Mgr. Martina Balogová

O našej najväčšej akcii – Zimnom
výstupe na Sľubicu som už písal
vo februárovom čísle Richnavských
novín. V januári sme sa chystali na
Slovenský zimný zraz turistov do
Oravskej Lesnej, ale ten sa nakoniec neuskutočnil.
Výročná členská schôdza sa konala 20. februára 2010. Zbilancovali sme predchádzajúci rok 2009,
schválili plán na rok 2010, ako aj
prijali nových členov. Na záver sa
konala prezentácia fotografií a videonahrávok z našich turistických
akcií, Jozef Horváth pripravil prezentáciu o svojej zahraničnej ceste z Brazílie.
Dňa 17. apríla 2010 sa konal kultúrno - spoznávací zájazd. Autobusom
sme sa vybrali Hnileckou dolinou,
ďalej cez Smolník, Medzev, Jasov,

Moldavu nad Bodvou až na parkovisko pod zrúcaniny Turnianskeho
hradu. Tu sme si minútou ticha uctili pamiatku obetí leteckej havárie
poľského vládneho špeciálu, ktorý havaroval v ruskom Smolensku.
Nasledoval výstup na romantickú
zrúcaninu Turnianskeho hradu. Po
prehliadke hradu sme sa vydali po
modro značkovanom chodníku,
ktorý nás zaviedol cez rozkvitnuté pláne Národného parku Slovenský kras až k Zádielskej doline, ktorú sme mali ako na dlani. Pohľad
zhora na vyše 300 metrov hlbokú
dolinu naozaj stojí za to. Po ceste sme prešli aj cez val z mladšej
doby bronzovej, ktorý patrí k najväčším fortifikačným stavbám na
Slovensku. Poslednou časťou túry
bol prechod celou 3 km dlhou Zá-

dielskou dolinou, ktorá je miestami široká len 10 metrov. Autobus
nás čakal v obci Zádiel. Na akcii
sa zúčastnilo 52 turistov.
Dňa 9. mája 2010 sme usporiadali
tradičnú akciu – 100 jarných kilometrov po trase Richnava – kostolík sv. Márie Magdalény – Jasenovec – Kaľava – Vojkovce – Svibík
– Gavart - Richnava. Deti boli odmenené sladkou odmenou.
Dňa 28. mája 2010 sa konal už 47.
ročník stretnutia čitateľov časopisu
Krásy Slovenska. Tento rok sa stretnutie konalo na Šimonke, ktorá so
svojou nadmorskou výškou 1092 m
je najvyšším vrcholom Slanských
vrchov. Autobus nás odviezol do
obce Zlatá Baňa. Odtiaľ nasledoval peší výstup cez Temný les a Grimov laz až na Šimonku. Keďže na

vrchole je miesta pomenej, stretnutie s príhovormi, krátkym kultúrnym programom, odovzdávaním
pamätných listov sa konalo na lúke
Grimov laz pod vrcholom. Cestu
naspäť sme zmenili – išli sme po
hrebeni okolo známeho televízneho vysielača Dubník. V obci Zlatá Baňa pokračoval bohatý kultúrny program. Na akcii sa zúčastnilo 29 turistov.
V dňoch 1. až 5. júla 2010 sa konal
57. slovenský zraz turistov v Dolnom Kubíne. Richnavčania v nových klubových tričkách ani tento
krát na zraze nechýbali. Turisti si
mohli vybrať z niekoľkých veľmi
zaujímavých túr na krásnej Orave.
Richnavčania nezabudnú na túru
na Roháčske plesá či Veľký Rozsutec.
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Plánovaný Memoriál Milana
Vaščáka sa pre nepriazeň počasia
neuskutočnil. Ale do konca roka
sa môžeme tešiť ešte na niekoľko
akcií. Dňa 20. novembra 2010 sa
uskutoční kultúrno – spoznávací
zájazd – Stará Ľubovňa a okolie.
V pláne je peší výstup na zrúcaniny hradu Plaveč, prehliadka hradu
Ľubovňa a Jarabinského prielomu.
V decembri sú to už tradičné akcie
– Štefanský výstup na Sľubicu (26.
12. 2010 – KST Vojkovce), Vianočný pochod na Plejsy (27. 12. 2010
– KST Richnava), Silvestrovský výstup na Roháčku (31. 12. 2010 –
KST Margecany). Zraz na tieto tri
decembrové akcie bude o 7.50 hod.
na železničnej stanici v Richnave.
Na záver aj touto cestou chceme venovať tichú spomienku nášmu bývalému členovi Františkovi Vaščákovi, ktorý stál pri zrode richnavskej turistiky. Rozlúčili sme sa
s ním na jeho poslednej ceste 26.
októbra 2010.
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Cesta II/547 nad obcou Richnava sa stále
opravuje
Rozhovor s Ing. Viktorom Kandom (investičný úsek) Správy ciest Košického samosprávneho kraja
Cesta II/547 nad Obcou Richnava
sa nachádza v katastri obce Richnava.
Dňa 4.6.2010 vplyvom dlhotrvajúcich dažďov došlo k 1. zosuvu svahu cestného telesa.
Dňa 17.8.2010 došlo k druhému zosuvu. Práce na oprave cesty začali 25.8.2010

				
Ing. Peter Cenký, člen výboru KST
Bradlo Richnava

Blížia sa komunálne voľby
Predseda NR SR vyhlásil na sobotu 27. novembra 2010 voľby do orgánov samosprávy obcí. Tieto voľby sa
uskutočnia aj v obci Richnava. Voľby sa budú konať v jeden
deň, začnú sa ráno o 7. 00 hod.
a volebná miestnosť sa uzavrie o
20.00 hod.
Najzaujímavejšou informáciou pre
obyvateľov obce je zoznam zaregistrovaných kandidátov. Miestna volebná komisia po preskúmaní kandidátnych listín zaregistrovala 6
kandidátov na starostu obce a 32
kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave podľa § 9 zákona SNR číslo
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo
dňa 26.8.2010 číslo 39/2010 určilo,
že Obecné zastupiteľstvo v Richnave bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom
volebnom obvode utvorenom pre
celú obec.
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Kandidáti na starostu
1 Ján Čižmarik, 32 r., živnostník,
Richnava 153, SMER
2. Ivan Dunka, 44 r., živnostník,
Richnava, SF
3. Cyril Filo, 63 r., dôchodca, Richnava 238, KDH
4. Anna Harmanová, Mgr., 52 r.,
učiteľka, Richnava 82, nezávislý
kandidát
5. Marta Medvecová, 56 r., živnostníčka, Richnava 248, SNS
6. Vladimír Pokuta, 43 r., tesár,
Richnava, RIS
Kandidáti na poslancov obecného
zastupiteľstva
1. Dušan Biroš, 33 r., nezamestnaný, Richnava 32, KDH
2. Peter Biroš, 29 r., čašník, Richnava 107, KDH
3. Peter Cenký, Ing., 35 r., učiteľ,
Richnava 45, SMER
4. Jozef Čech,
39 r., vodič,
Richnava 208, ĽS-HZDS
5. Mária Čechová, 56 r., dôchodca, Richnava 54, KDH

6. Ján Čižmarik, 32 r., živnostník,
Richnava 153, SMER
7. Ján Dunka, 34 r., robotník,
Richnava, SF
8. Ivan Gabčo, 49 r., robotník,
Richnava, SF
9. Jozef Gabčo, 29 r., robotník,
Richnava, SSS
10. Pavol Gabčo, 31 r., nezamestnaný, Richnava, RIS
11. Igor Holub, 35 r.,
robotník, Richnava, SF
12. Daniel Horvat, 32 r., robotník,
Richnava, SF
13. František Horváth, 37 r., robotník, Richnava, SF
14. Jozef Horváth, Mgr., 52 r., systémový špecialista, Richnava 265,
SDKÚ-DS
15. Marek Horváth, 36 r., robotník,
Richnava 249, ĽS-HZDS
16. Štefan Horváth, 49 r., robotník,
Richnava, SF
17. Bohuš Klempár, 45 r., nezamestnaný, Richnava, SSS
18. Róbert Klempár, 35 r., nezamestnaný, Richnava, SSS
19. Ján Medvec, 47 r., elektromechanik, Richnava 279, SDKÚ-DS

20. Marta Medvecová, 56 r., živnostníčka, Richnava 248, SNS
21. František Ondáš, 48 r., živnostník, Richnava 270, SMER
22. Marek Papcun, 42 r., živnostník, Richnava 369, SMER
23. Oldřich Pokuta, 54 r. murár,
Richnava, RIS
24. Vladimír Pokuta, 43 r., tesár,
Richnava, RIS
25. Daniel Saluga, 48 r., technik,
Richnava 130, SMER
26. Stanislav Šariška, 33 r., nezamestnaný, Richnava, MOST–HÍD
27. Pavol Šuster, 51 r., robotník,
Richnava 103, SMER
28. Ladislav Tulej, 40 r., nezamestnaný, Richnava, MOST–HÍD
29. Pavol Tulej, 48 r., robotník,
Richnava, SF
30. Slavomír Tulej, 39 r., robotník,
Richnava, SF
31. Štefan Tulej, 44 r., robotník,
Richnava, SF
32. Ján Vaščák, 57 r., technik kvality a reklamácie, Richnava 263, SaS
			
Zapisovateľ miestnej volebnej
komisie Ing. Michal Orlovský

SC KSK plánovala zahájiť práce
na sanácii zosuvu až po zasanovaní úseku cesty II/546 za obcou
Prakovce avšak po druhom zosuve bolo okamžite nutné práce bezodkladne zahájiť. Z dôvodu daždivého počasia totiž mohlo dôjsť
k situácii, že cesta by sa mohla v
kritickom mieste zosunúť celá nakoľko únosné podložie je v niektorých miestach až 10 m pod vozovkou o čom hovorili i výsledky geologického prieskumu.

1. Ktoré práce sa vykonali od 25.8.2010
do 5. novembra?

25.08.2010 Bolo SC KSK odovzdané stavenisko zhotoviteľovi
prác Eurovii SK. Eurovia SK zahájila práce na špeciálnom zakladaní nového cestného telesa, ktoré je
tvorené vrtanými pilótami priemeru 600 mm dĺžky od 3 do 11m pričom celkovo bolo navrtaných 236
pilót. Funkciou pilót bude prenášať zaťaženie priamo z cestného telesa do únosného podložia hlboko
pod cestou nakoľko podložie priamo pod cestou je značne nestabilné. Pilotážne práce boli realizované v období od 25.8 do 29.9.2010.
Následne po zrealizovaní pilót od
1.10.2010 bola premávka na ceste
uvedená opätovne do prevádzky v
jednom jazdnom pruhu. V období
od 1.10 až do 3.11.2010 prebiehali
zemné a betonárske práce na stužujúcej doske pod cestnou komunikáciou.

2. Ktoré práce sa budú vykonávať po 5.
novembri?

V období od 5.11.2010 do
20.11.2010 bude okrem nutnej časovej prestávky pre vyzretie betónu prebiehať pokládka asfaltového

koberca a montáž cestných zvodidiel tak, aby úsek mohol byť sprejazdnený do konca novembra 2011.

3. Aký dlhý úsek cesty sa opravuje?

V rámci rekonštrukčných prác sa
opravuje úsek dlhý 360m.

4. Od 1. októbra je cesta otvorená v jednom jazdnom pruhu, riadená svetelnou
signalizáciou. Aké obmedzenia platia
pre vodičov?

Doprava na tomto úseku je stále
uzatvorená pre nákladnú dopravu a to z dôvodu dynamického zaťaženia vozovky, na ktorej prebieha stále jej statické zabezpečenie.
Cesta pre osobné autá je prejazdná v jednom pruhu avšak motoristi musia byť stále trpezliví nakoľ-

ko práce na ceste stále prebiehajú. Nakoľko je nutná rekonštrukcia
nefunkčnej priekopy ktorá sa nachádza pozdĺž zárubného múru po
ľavej strane smerom do Krompách
táto bude realizovaná až na jar v
roku 2011. Tieto práce však už nebudú mať výrazný vplyv na cestnú
premávku.
Práce na sanácii zosuvu boli realizované zatiaľ len zo strany SC
KSK avšak nutné opatrenia musí
vykonať aj ŽSR nakoľko samotná
sanácia cesty bez sanácie svahu je
nepostačujúca. Tieto práce sa však
po väčšine budú realizovať zo železničnej trate.

5. Kedy bude cesta sprejazdnená v celom profile?

V celom profile bude cesta sprejazdnená do konca novembra 2010
avšak z dôvodu zosuvu svahu od železničnej trate, ktorú majú realizovať ŽSR budú na ceste platiť isté
dopravné obmedzenia v zmysle dopravného značenia zúženej vozovky v miestach kde zosuv zasahuje
pod betónovú dosku (2prípady).

6. Aké sú odhadované náklady na opravu rozsiahleho zosuvu?

Odhadované náklady sú vyše 2 mil
eur.
Ďakujem za rozhovor
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Spojme sa pre šport v Richnave

Týmito slovami by som začal písať o športe, konkrétne o futbale,
v Obci Richnava. Naša Telovýchovná jednota Slovan Richnava tohto
roku prechádza ťažkým obdobím.
Ale začnime od začiatku. Prípravu
na jarnú sezónu 2009/2010 sme začali, povedal by som, dobre. Zimná príprava sa vydarila. Začali sme
ju vonku na snehu a v telocvični
Gymnázia Krompachy. Do prípravy sa zapojilo 17 hráčov. Po príprave vonku a v telocvični sme absolvovali prvýkrát Halový turnaj v
Spišskej Novej Vsi. V našej skupine sme skončili na 2. mieste.
Potom nasledovali prípravné zá-

pasy na veľmi dobrých terénoch
za Košicami. Výsledky prípravných zápasov boli takéto: Valaliky
– Richnava 1:7, Ždaňa – Richnava
0:3, Trstené pri Hornáde – Richnava 3:5, Čaňa – Richnava 1:3, Lipany – Richnava 2:1, Richnava – Víťaz 8:2, Richnava – Široké 2:1.
Po prípravných zápasoch sme dokončili jarnú časť súťaže na 3. mieste a ako jediný sme dokázali nad
víťazom súťaže Spišská Nová Ves
B trikrát zvíťaziť.
Žiaľ, príprava na nový ročník súťaže 2010/2011 sa nezačala dobre.
Prišla záplava a ihrisko po záplave
bolo v katastrofálnom stave. Aj na-

priek tomu sme začali súťažný ročník 2010/2011 hrať, ale všetky jesenné zápasy sme museli odohrať
vonku. Po nešťastných šiestich prehrách vonku, sme začali šnúru šiestich neprehratých stretnutí vonku.
Ale vráťme sa k ihrisku, ktoré sme
postupne dávali do takého stavu,
aký je teraz. Pri obnove ihriska
nám veľmi pomohlo PD Nový život Kluknava so strojmi, ďalej by
som poďakoval orgánom Obce
Richnava, Pavlovi Kurillovi staršiemu, Pavlovi Richnavskému mladšiemu, Jozefovi Vaščákovi mladšiemu. Ale najväčšia vďaka patrí
Kamilovi Nemčíkovi, ktorý sa naj-

väčšou mierou pričinil o opravu
hracej plochy. Momentálne je na
ihrisku už posiata tráva.
Čo sa týka tréningového procesu,
tak nám v ústrety vyšla Telovýchovná jednota Kluknava, konrétne pán
Čižmárik a starosta Kluknavy pán
Majerník. Dali nám k dispozícii
ihrisko na tréningy a posledné 2
majstrovské zápasy. Žiaľ, pre takýto stav sme museli odhlásiť našich
žiakov zo súťaže, čo je pre rozvoj
futbalu v Richnave škoda.
Slogan, ktorý je na začiatku tohto
článku, je žiaľ aj o tom, že po voľbách môže vzniknúť situácia, že
futbal v Richnave zanikne. Preto
urobme všetko preto aby budova,
ktorá je v rekonštrukcii a ihrisko sa
po voľbách nezdevastovali „niektorými občanmi“. Veď budovu postavili Vaši otcovia a Vy sa budete
pozerať na to, ako „niektorí občania“ devastujú prácu Vašich rodičov. Bolo by to veľmi zle.
Keby sa futbal v Richnave nakoniec hral, naše domáce zápasy by
sme celý rok 2011 hrali na ihrisku
v Kluknave.
Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí nám
pomáhajú v tejto zložitej situácii.
Dúfam, že sa „zobudia“ aj ďalší občania a pomôžu nám v roku 2011
pri chode nášho klubu.
Tajomník Futbalového klubu
Slovan Richnava
Vladimír Kurta

Markíza sa chce s obcou dohodnúť
Ospravedlnenie za odvysielanie nepravdivých údajov
Televízia Markíza navrhla Obci
Richnava mimosúdnu dohodu vo
veci odvysielania nepravdivých
údajov. Obec následne požiadala
svojho právneho zástupcu Doc. Sotolářa o prerokovanie tohto návrhu
ospravedlnenia:
Adresát: Obec Richnava, Obecný
úrad, 053 51 Richnava 261

Markíza Dnes zo 6.8.2009
V relácii Dnes sme 6.8.2009 v príspevku Dezinfekcia osady napadnutej žltačkou odvysielali nepravdivé údaje o tom, že „Starostka, ktorá vraj nie je ochotná prijať nikoho
okrem premiéra Fica, na akúkoľvek komunikáciu s obyvateľmi osady úplne rezignovala.“

jim postavením a právomocami sa
stará o potreby všetkých obyvateľov.
Za odvysielanie pravdu skresľujúcich
údajov sa pani starostke obce a Obci
Richnava ospravedlňujeme.
TV Markíza zaslala nášmu právnemu zástupcovi toto stanovisko:
Vážený pán doktor,

VEC
Ospravedlnenie za odvysielanie nepravdivých údajov, návrh Relácia TV

V skutočnosti starostka Obce Richnava uvedené tvrdenie nikdy nepovedala ani nenapísala a v súlade so svo-

S návrhom znenia súhlasíme a ak
dovolíte, pripravím návrh mimosúd-

nej dohody, ktorú Vám zašlem mailom, po odsúhlasení jej znenia a po
podpise by som Vám zaslala jej podpísaný originál spolu s listom ospravedlnenia.

RICHNAVSKÉ NOVINY

Základná organizácia chovateľov
poštových holubov Richnava

Rok 2010 nezačal pre nás dobre.
Hneď v januári nás navždy opustil
náš dlhoročný predseda, kamarát
chovateľ a zakladateľ ZO v Richnave p. Emil Šuster. Česť jeho pamiatke si budeme každoročne pripomínať vybraným pretekom „ in memoriam” v spolupráci s OZ Spišská
Nová Ves, ktorej sme členmi.
Do sezóny sme vstupovali zo 14
členmi - chovateľmi z Richnavy a
okolia. Naplánovaných sme mali
18 pretekov a 2 nácviky starých holubov v rámci OZ Spišská Nová
Ves, 5 pretekov a 2 nácviky mladých holubov. Zúčastnili sme sa

všetkých pretekov OZ. Leteli sme
4 preteky krátkych tratí zo Slovenska a Čiech od 180 km do 270 km,
10 pretekov stredných tratí z Čiech
od 350 km do 570 km a 3 preteky
dlhých tratí z Nemecka do 770 km.
Počasie nám veľmi neprialo bolo
daždivo, k tomu veľké povodne,
zamračené, zlá orientácia. Tomu
zodpovedali aj výkony holubov a
ich následné veľké straty. No aj napriek tomu až traja naši chovatelia
sa dostali medzi 20tku najlepších
chovateľov OZ CHPH SNV. Najlepšie sa umiestnil p. Čurilla Ján na
7. mieste, p. Nagy Ján na 12. mies-

te, p. Čech František na 17. mieste,
p. Šuster Peter na 29. mieste z celkového počtu 115 súťažiacich chovateľov OZ Sp. Nová Ves.
Pre náš šport je dôležité aj pravidelné očkovanie, čiže liečenie holubov proti novodobým chorobám
v spolupráci s naším veterinárom.
Po skončení sezóny sme sa stretli
aj pri varení posezónneho „guláša”
spojeného s upratovaním, sťahovaním do nových priestorov pre ďalšie fungovanie našej ZO.
Záverom roka sa ešte zúčastníme
oblastnej výstavy v Levoči s najlepšími holubmi, ktoré spĺňajú stano-

vené kritéria. Veríme‚ že sa nám
podarí získať aspoň také umiestnenie, aké získal v roku 2009 p. Čech
František so svojím holubom 0602304-524 H, ktorý vyhral kategóriu „štandard H” a zúčastnil sa aj
na regionálnej výstave v Kežmarku.
Na záver sa rozlúčim našim pozdravom „ LETU ZDAR” v sezóne „2011”.
Výcvikár ZO Richnava

Ospravedlnenie

Zuzana Zlámalová
TV Markíza
Ak navrhovaná mimosúdna dohoda bude pre obec prijateľná, sme
ochotní sa s Markízou dohodnúť.
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Vo vydaní Richnavských novín číslo 19 z 30.9.2010 sme v článku Povodeň v Richnave na strane 8 nesprávne uviedli odpoveď rodiny

Piokovej na otázku „Aké preventívne kroky ste urobili, alebo plánujete urobiť vo vlastnom záujme?“
- „Jedine sa sťažovať.“

V skutočnosti odpoveď znela - „Jedine sa sťahovať.“

Za chybu sa rodine Piokovej a čitateľom ospravedlňujeme.
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Vandalizmus na obecnom majetku
V nočných hodinách z 27. na 28.
septembra 2010 sa páchatelia vlámali do budovy Materskej školy –
náhradných priestorov obecného
úradu. Poškodili 15 ks zámkov na
kovových skriniach na spisy, 2 ks
zámkov interiérových dverí, zničili mobilnú štvorzásuvkovú skrinku,

poškodili centrálne uzamykanie na
výklopnom okne a ukradli finančné prostriedky z pokladne obce vo
výške 2,14 €.
Dňa 28.10.2010 vandali poškodili
5 ks lámp verejného osvetlenia od
požiarnej zbrojnice smerom k železničnej stanici.

Dňa 2.11.2010 vandali opakovane poškodili 2 ks lámp verejného
osvetlenia od požiarnej zbrojnice k
železničnej stanici a 1 ks zámok na
úradnej tabuli pod kostolom.
Vandalizmom vznikla obci škoda
na majetku vo výške 750 €. Poškodenie majetku obce bolo hneď po

zistení nahlásené Obvodnému oddeleniu Policajného zboru v Krompachoch a Komunálnej poisťovni,
v ktorej má obec verejné osvetlenie a úradné tabule proti vandalizmu poistené.

Obecné zastupiteľstvo v Richnave 30.9.2010 na svojom 6. zasadnutí schválilo účelové finančné prostriedky vo výške 1 364,78
EUR pre rozpočtovú organizáciu
MŠ Richnava 260 na opravu oplotenia materskej školy, schválilo kapitálový transfer pre Materskú školu, Richnava 260, rozpočtovú organizáciu obce na úhradu výdavkov
na rekonštrukciu budovy materskej
školy do výšky 75 600 EUR, schválilo čerpanie Prvého municipálneho úveru v Dexia banke Slovensko
a.s., Hodžovo nám. 11, Žilina na
kapitálový transfer pre Materskú
školu Richnava č. 260, rozpočtovú organizáciu obce Richnava, na
úhradu výdavkov na rekonštrukciu
budovy materskej školy, odporučilo

riaditeľke Materskej školy v Richnave otvorenie účtu v Dexia banke Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves za účelom čerpania
prostriedkov na kapitálový transfer z Prvého municipálneho úveru, schválilo rekonštrukciu budovy Telovýchovnej jednoty a budovy
Hasičskej zbrojnice, schválilo čerpanie Prvého municipálneho úveru na kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy Telovýchovnej jednoty v sume 43 tis. EUR,
schválilo čerpanie Prvého municipálneho úveru na kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy Hasičskej zbrojnice v sume 8 tis. EUR,
schválilo zvýšenie výšky úverového
limitu Prvého municipálneho úveru z Dexia banky Slovensko a.s., Ži-

lina vo výške 149 500 EUR.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 7. zasadnutí 28.10.2010
schválilo na základe dotazníkového zisťovania spracovanie štúdií
uskutočniteľnosti: Centralizované
riešenie - spoločná čistiareň odpadových vôd pre obce Richnava
(intravilán obce) a Kluknava, Decentralizované riešenie - domové
čistiarne odpadových vôd (intravilán obce); schválilo zmenu uznesenia číslo 52/2007 z 5.11.2007 týkajúcu sa počtu strán monografie o
Richnave; schválilo a) prezentáciu
publikácie Dejiny Richnavy, b) pri
prezentácii odovzdanie 1 ks publikácie pre 1 rodinný dom, c) rozdeľovník výtlačkov publikácie Dejiny
Richnavy, d) predaj publikácie De-

jiny Richnavy a predajnú cenu 1 ks
publikácie, e) finančné prostriedky
na prezentáciu publikácie; zobralo
na vedomie Správu o výsledkoch
kontroly plnenia uznesení prijatých
OZ v roku 2009 - za obdobie 7. -12.
2009 a kontroly vybavovania sťažností prijatých v roku 2009; schválilo zmluvy o zriadení vecného bremena podľa geometrického plánu
93/2010; schválilo zmluvy o zriadení vecného bremena podľa geometrického plánu 93/2010; uznieslo sa
na Všeobecne záväznom nariadení obce číslo 1/2010 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.

Informácie zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva

Zrušenie nezákonného uznesenia
Obvinenie starostky obce bolo nezákonné
Projekt prideľovania nákupných
lístkov rodičom zanedbávajúcim
starostlivosť o povinnú školskú dochádzku detí sa ukázal ako neúčinný a preto obec na základe podnetu
starostky obce od neho odstúpila,
napriek medializovaným obvineniam zo strany prokuratúry.

Na základe písomného pokynu
prokurátora Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi bolo uznesením vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi zo 7.1.2010 začaté
trestné stíhanie a súčasne vznesené obvinenie proti Mgr. Anne Har-

manovej za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorý
mala spáchať tak, že ako starostka obce Richnava v mesiacoch máj
a jún 2009 odmietla vyplatiť prídavky na 12 detí a peniaze vrátila
späť úradu práce a sociálnych vecí.
Prokurátor Krajskej prokuratúry

v Košiciach JUDr. Pavol Petraško
podľa § 194 odsek 1 Trestného
poriadku s použitím ustanovenia
§ 190 odsek 2 písm. a) Trestného poriadku uznesením zo dňa
3.2.2010 zrušil uznesenie vyšetrovateľa zo 7.1.2010 ako nezákonné.

Blahoželáme jubilantom vo 4. štvrťroku
Podracká Agnesa, 85 rokov
Krokusová Elena, 85 rokov

Semanová Verona, 80 rokov
Kuchárová Mária, 80 rokov

Krokusová Františka, 70 rokov
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