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Miestne komunikácie
v našej obci

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia

Informácie zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva

Rozhovor s Mgr. Annou Harmanovou,
starostkou obce Richnava

Projektom rekonštrukcie verejného osvetlenia
sa bude obec uchádzať o nenávratný ﬁnančný
príspevok z Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast (strana 7)

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo 25.6.2009

(strana 3-4)

(strana 7)

Odvodnenie cintorína
Obec Richnava, na základe verejného
obstarávania zabezpečila výber zhotoviteľa stavby (dodávateľa stavby) na odvodnenie cintorína, ktorým sa stala firma DACEL s.r.o. Rudňany. Stavenisko na realizáciu odvodnenia cintorína,
bolo zhotoviteľovi stavby protokolárne
odovzdané dňa 7.7.2009. Predmetom
zmluvy je zhotovenie diela Odvodnenie
cintorína v rozsahu Horný rigol, Hĺbkový drén, Hlavný rigol, podľa projektovej
dokumentácie a priloženého položkovitého rozpočtu, ktoré určujú charakteristiku diela a právoplatného stavebného povolenia vydaného Obvodným
úradom životného prostredia Spišská
Nová Ves, detašované pracovisko Gelnica, Hlavná 1, 056 01 Gelnica, pod
č.2006/00547/De zo dňa 18.10.2006.
Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác v termíne do 30.11.2009.
Ukončenie stavebných prác na odvodnení cintorína v obsahu a rozsahu oceneného výkazu predstavuje spolu hodnotu 101 192,84 Eur. Obec sa v rámci
tejto investičnej akcie, plánovala uchádzať o nenávratný finančný príspevok
z Regionálneho operačného programu.
Na základe odpovede z riadiaceho orgánu z ROP z 9.1.2009, že aktivity na
obecnom cintoríne nie sú oprávnené
aktivity na výzvu o nenávratný finančný
príspevok z Regionálneho operačného
programu, 4.1 Regenerácia sídel, obecné zastupiteľstvo v Richnave uznesením
č. 26/2009 zo dňa 25.6.2009 schválilo zhotovenie diela Odvodnenie cintorína v spomínanom rozsahu Horný rigol, Hĺbkový drén a Hlavný rigol z vlastných prostriedkov obce.
Mgr. Anna Harmanová
starosta obce
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Športové popoludnie a diskotéka
našim deťom k sviatku

Raz v roku je deň, kedy majú sviatok naše deti. Týmto dňom je 1.
jún. Deti sú to najcennejšie v živote ľudí a zaslúžia si, aby im bol
tiež venovaný jeden deň v kalendári, i keď rodičia a vôbec všetci ľudia, by si to mali uvedomovať nielen v tento deň. Medzinárodný deň
detí oslavujú ľudia na celej Zemi už
niekoľko desaťročí a aj tento sviatok prešiel určitým vývojom. Napríklad v ére socializmu, bolo samozrejmosťou, že na deň detí rôzne
odborové organizácie organizovali
víkendy pre deti svojich zamestnancov, počas ktorých sa deti zúčastňovali rôznych hier, dostávali za
ne rôzne darčeky, reklamné predmety firiem, sladkosti alebo rôzne
hračky. V školách si tiež deti, ale aj
učitelia, tento deň nenechajú ujsť,
práve naopak je to perfektná prí-

ležitosť, ktorú je potrebné nejako
nápadito využiť. Už je priam nepísaným pravidlom, že deti na školskú tabuľu hneď ráno napíšu tradičné heslo “Dnes je sviatok náš,
neskúšajte nás”, prípadne s pokračovaním „ak by ste nás skúšali,
päťky by sa sypali.“ V súčasnosti
sa Medzinárodný deň detí oslavuje rôzne a najmä rozmanito. Naša
obec taktiež nezaostáva a ako každý rok, tak aj tento pripravila pre
deti z Richnavy popoludnie plné
hier, zábavy a radosti.
Dňa 29. mája 2009 o 15.30 hodine obec, pri príležitosti sviatku
detí, pripravila diskotéku pre deti
z rómskej osady Richnava, ktorá
sa konala v športovom areáli obce.
Obec pripravila ozvučenie diskotéky a prístrešky, v ktorých si každé
dieťa prevzalo od obce svoj balíček

sladkostí. Deti z intravilánu obce
slávili svoj krásny sviatok neskôr,
v nedeľu 7. júna 2009. V toto pekné
nedeľné popoludnie, o 15. hodine
sa deti z našej obce zišli v športovom areáli na futbalovom ihrisku,
kde na nich čakal pestrý program
v podobe rôznych hier a súťaží za
ktoré bolo každé dieťa štedro odmenené. Súťaží bolo mnoho a záujem o ne s každou novou narastal.
Najväčšej obľube sa tešilo jedenie
chleba s lekvárom na čas a tradične najlepšou súťažou bol tanec párov na zmenšujúcom sa papieri. Víťazi prvých troch miest si domov
odniesli rôzne zaslúžené hodnotné ceny, ako napríklad peračníky,
kalkulačky, či rôzne iné školské potreby. Mladších potešili maľovanky, obľúbené hračky a každé dieťa
si vyslúžilo pexeso a balíček slad-

kostí, nik neobišiel v tento deň naprázdno. Koordináciu športového
popoludnia, na čele s pani starostkou Mgr. Annou Harmanovou, zabezpečovali Martina Horváthová,
Dominika Ondášová, Pavla Richnavská, Veronika Dzurová, Mirka Cenká a Majo Seman. Športové náčinie, rekvizity, občerstvenie
a ozvučenie zabezpečil pán Peter
Medvec.
Táto príjemná akcia sa v našej obci
z roka na rok teší čoraz väčšej popularite a priazni nielen detí, ale
aj ich rodičov. Už teraz sa tešíme
na nasledujúci rok, kedy opäť oslávime sviatok detí tak ako sa patrí, veselo so žiarivým úsmevom na
tvári.
Bc. Martina Horváthová
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Miestne komunikácie v našej obci
Rozhovor s Mgr. Annou Harmanovou, starostkou obce Richnava
Pani starostka, podľa zákona
o obecnom zriadení, obec pri výkone samosprávy zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií. Počas
silných dažďov a búrok, však voda
z miestnych komunikácií tečie do
dvorov na súkromné pozemky. Aké
riešenia na tento nepriaznivý stav
má obec Richnava?
Orgány obce obecné zastupiteľstvo
a starostka obce tento problém poznajú a riešia ho. Podkladom na
prípravu investičnej výstavby, rekonštrukcie miestnych komunikácií, predchádza zdĺhavá a veľmi náročná príprava, ktorú však obyvatelia navonok nevidia. Dňa 15.4.1991
prešli miestne komunikácie podľa
zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obcí. V roku
2002 boli miestne komunikácie rekonštruované bez projektovej dokumentácie, bez stavebného povolenia a k tomu ešte na neusporiadaných pozemkoch. Základnými
nástrojmi na riadenie rozvoja obce
sú Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce, Územný plán obce a Rozpočet obce. Úlohou orgánov obce bolo preto v prvom rade:
1. Vypracovať a schváliť Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Richnava (PHRaSR).
2. Premietnuť PHRaSR do Územného plánu obce Richnava.
3. Zabezpečiť analýzu - posudok
stavu miestnych komunikácií.
4. Zabezpečiť geometrické plány
na neusporiadané pozemky pod
miestnymi komunikáciami.
5. Samotné usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami.
6. Zabezpečiť finančné prostriedky v rozpočte obce na pokrytie
týchto výdavkov.
Ktoré z týchto vymenovaných dokumentov už obec zabezpečila ?
Dňa 20.6.2007 OZ v Richnave
uznesením č. 35/2007, schválilo
Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja, v ktorom sú

zok, Nifka, okolo potoka Slatvinka.
Neusporiadaných je 19 890 m2 pozemkov pod miestnymi komunikáciami, sú to ulice – ulica od domu
p. Milana Biroša po most cez rieku Hornád, ulica okolo železničnej stanice, Rory, obidve cesty pod
poľnohospodárskym dvorom, ulica od súpisného čísla 77, po dom
p. Štefana Šustera.

schválené nasledujúce opatrenia:
• 5.3.1.1. Zabezpečiť chodníky
pozdĺž miestnych komunikácií, ako samostatné pešie trasy
v častiach kde to bude technicky a priestorovo vhodné.
• 5.3.1.4. Zprietočnenie dažďovej
kanalizácie a zberačov dažďových vôd v okolí miestnych komunikácií.
• 5.3.2.1. Zabezpečiť čerpanie
zdrojov z fondov EÚ a iných
finančných nástrojov pre dobudovanie systému miestnych
komunikácií v katastri obce.
• Od 6.1.2008, prebieha aktualizácia Územného plánu obce
Richnava. Odo dňa 31.12.2008
je spracovaný Odborný posudok a návrh technického riešenia a opatrení vybraných úsekov miestnych komunikácií
v zastavanom území obce Richnava. V septembri 2008 boli
vypracované geometrické plány neusporiadaných miestnych

komunikácií. V mesiacoch apríl
až jún 2009 bolo zrealizované
usporiadanie 2 559 m2 pozemkov pod miestnymi komunikáciami okolo potoka Slatvinka
(Hrišovský potok).
Akú dĺžku miestnych komunikácií
eviduje obec Richnava ?
V zastavanom území obce Richnava, obec eviduje 6 km miestnych komunikácií a 1 620 m cesty III. Triedy, ktorá je v správe a údržbe Košického samosprávneho kraja.
Akú výmeru majú naše miestne komunikácie a aký je stav vo vlastníckych vzťahoch k pozemkom pod
miestnymi komunikáciami ?
Šesť kilometrov miestnych komunikácií má spolu výmeru 41 918 m2.
Z toho 22 449 m2 pozemkov pod
miestnymi komunikáciami je vo
vlastníctve obce, sú to ulice – spodná ulica okolo ihriska až po cestu
III. Triedy, Záhumnie, Rinok, Úvo-

Aké kroky bude obec Richnava ďalej podnikať vo vzťahu k miestnym
komunikáciám ?
Z odborného posudku – analýzy
stavu miestnych komunikácií a návrhu technického riešenia a opatrení miestnych komunikácií v zastavanom území obce Richnava
vyplýva, že miestne komunikácie
nespĺňajú požiadavky dané základnou normou STN 7361 10 na projektovanie miestnych komunikácií. Majú šírku od 2,75 do 3,5 m,
v niektorých krátkych úsekoch asi
4 m. Dôležitá miestna komunikácia – prepojenie cesty III/018 186
so železničnou stanicou má šírku
iba 3,6 m. komunikácie sú bez obrubníkov, spádované jednosmerným priečnym sklonom do prícestnej zelene, iba miestami sú popri
komunikáciách položené betónové žľaby.
Navrhovaný stav je rekonštrukcia komunikácií v súlade s STN
7361 10 na projektovanie miestnych komunikácií. Predpokladaná suma na rekonštrukciu všetkých
miestnych komunikácií vyplývajúca zo spracovaného odborného
posudku miestnych komunikácií
je 390 600 EUR.
Obec, v prvom rade sleduje výzvy
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo Štrukturálnych fondov, aby mohla zrekonštruovať tie miestne komunikácie, ktorými sa môže o nenávratný
finančný príspevok uchádzať. Ulice, na ktoré nie je možné podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, bude musieť obec postupne financovať z vlastných prostriedkov
rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave,
v súlade s PHR a SR obce a územ(pokračovanie na strane 4)
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ným plánom obce, na svojom štvrtom zasadnutí dňa 25.6.2009, uznesením č. 28/2009 schválilo spracovanie projektovej dokumentácie
pre realizáciu projektu „Revitalizácia centra obce Richnava“ na výzvu
„Regenerácia sídel„ Regionálneho
operačného programu. V mesiaci
august 2009, bude ukončené verejné obstarávanie na spracovateľa
projektovej dokumentácie „Regenerácia sídel“. Po ukončení verejného
obstarávania nasleduje podpísanie
zmluvy s vybraným spracovateľom
projektu. Predpokladaný termín na
odovzdanie projektovej dokumentácie obci je november 2009. V decembri obec, v súlade so stavebným
zákonom začne zabezpečovať všet-
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ky potrebné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov pre vydanie stavebného povolenia na projekt „Regenerácia sídel“. Všetky
podklady k odovzdaniu žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
obec zabezpečí najneskôr do konca marca 2010.
Vzhľadom k tomu, že ku každej žiadosti o stavebné povolenie je obec
povinná preukázať právny vzťah
k pozemkom, budeme naďalej pokračovať v usporiadaní vlastníckych vzťahoch k pozemkom pod
miestnymi komunikáciami.
Dňom 1.7.2009 nadobudol účinnosť zákon číslo 66/2009 Z. z.
o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní po-

zemkov pod stavbami, ktoré prešli
z vlastníctva štátu na obce a vyššie
územné celky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Podľa § 2 odsek 3 zákona 66/2009 Z. z. ak bol
v katastrálnom území do účinnosti zákona schválený projekt pozemkových úprav, usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod
stavbou sa vykoná formou jednoduchých pozemkových úprav.
V našej obci prebiehajú pozemkové úpravy v extraviláne obce pred
účinnosťou zákona číslo 66/2009
Z. z..
Obec v súlade s § 2 odsek 3 zákona
číslo 66/2009 Z. z. požiada Obvodný pozemkový úrad o usporiadanie
vlastníckych vzťahov k pozemkom

pod miestnymi komunikáciami formou jednoduchých pozemkových
úprav.
Projekt pozemkových úprav
v extraviláne katastrálneho územia
Richnava je financovaný z finančných prostriedkov štátu a Európskej únie. Projekt jednoduchých
pozemkových úprav v intraviláne
katastrálneho územia Richnava
k pozemkom pod miestnymi komunikáciami bude obec financovať z vlastných prostriedkov.
Ďakujem za rozhovor
Bc. Martina Horváthová

Z činnosti KST Bradlo Richnava
Už tradične začnem s našou najväčšou akciou – Zimným výstupom na Sľubicu. Dňa 17. januára
2009 sa konal už 33. ročník. Tri
autobusy vyviezli do sedla Braniska – Chvalabohu 190 turistov. Vrchol Sľubice ich privítal nevľúdne
– fúkal tam studený vietor a z pohľadov nebolo nič. Ale aj to patrí
k turistike. V cieli v reštaurácii Bašta ich okrem klobásy, čaju, účastníckeho listu a sladkej odmeny pre
deti čakal aj nový kovový výstupový odznak. Reportáže z tejto akcie boli odvysielané v Slovenskom
rozhlase.
Výročná členská schôdza sa konala dňa 7. marca 2009. Turisti
na nej zbilancovali predchádzajúci rok 2008, schválili plán na rok
2009, ako aj prijali nových členov.
Na záver sa konala prezentácia fotografií a videonahrávok z našich
turistických akcií.
Dňa 26. apríla 2009 sme usporiadali tiež tradičnú akciu – 100 jarných kilometrov po trase Richnava – kostolík sv. Márie Magdalény
– Dubie – Kaľava – Vojkovce – Jasenovec – Richnava. V Kaľave aj
Vojkovciach sme navštívili miestne
kostoly. Deti boli odmenené sladkou odmenou.
Dňa 23. mája 2009 sa konal kultúrno - spoznávací zájazd. Navštívili
sme významnú technickú pamiatku Slovenska – prešovský Solivar.

Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky. Po prehliadke
múzea nás autobus odviezol k turistickému smerovníku Fintice-kameňolom. Odtiaľ sme sa vydali
po zelenej značke až na zrúcaniny
Kapušianskeho hradu. Z pomerne
dobre zachovalých hradných zrúcanín (hrad bol zbúraný v roku
1715) bol pekný výhľad. Prudkým
chodníkom z hradu sme sa dostali do obce Kapušany, kde sme navštívili miestny kostol.
Okrem našich akcií sme sa zúčastnili aj na iných turistických akciách,
spomeniem aspoň tie najvýznamnejšie – 43. slovenský zimný zraz
turistov v Prešove (29.1.-1.2.2009)
a 56. slovenský zraz turistov KST –
Kunovská priehrada pri Senici (1.5. 7.2009). Dňa 28. marca 2009
sme sa zúčastnili na slávnostnom
zasadnutí Regionálnej rady KST
Spišská Nová Ves pri príležitosti
uplynulého 50. ročníka Zimného
prechodu tiesňavami Slovenského
raja, ktoré sa uskutočnilo na Čingove.
A čo nás čaká v budúcnosti? Cez
letné prázdniny plánujeme uskutočniť Memoriál Milana Vaščáka
na Bradle a turistický prechod Poráčskou dolinou, v septembri kultúrno – spoznávací zájazd Dubnícke opálové bane, v októbri jesennú
túru v našom chotári a v decembri

Vianočný pochod na Plejsy. Zúčastníme sa aj na akciách z kalendára KST. O každej akcii budete informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Ing. Peter Cenký,
člen výboru KST Bradlo Richnava
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Základná organizácia chovateľov
poštových holubov Richnava

Na rok 2009 Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Spišská Nová Ves naplánovalo 3 nácviky a 19 závodov pre staré
PH. Z toho sú 3 závody Nemeckej spolkovej republiky, ktorým sa
naša ZO CHPH v Richnave musí
podriadiť ak chce súťažiť na týchto tratiach s ostatnými chovateľmi
OZ ale aj celého Slovenska. Tým že
chovatelia súťažia zároveň si plnia
podmienky stanovené na výstavu
PH, ktoré sa konajú na konci roka
a končia budúcim rokom na celoštátnej alebo na MS, ktorá sa uskutoční v roku 2010 v Poľskej repub-

like. Rok 2009 pre našu ZO začal
pomerne úspešne, vysoké počty nasadených holubov na jednotlivé závody predurčovali dobrú sezónu,
čo sa aj prejavovalo na umiestnení
holubov v jednotlivých závodoch
a taktiež aj chovateľov v rámci OZ
Spišská Nová Ves.
Pre náš šport, čiže pretekanie s poštovými holubmi je dôležité priaznivé počasie, ktoré nám prialo až do
21.6.2009. Dňa 27.6.2009 sme nasadili naše poštové holuby na závod
Gotha1 z Nemeckej spolkovej republiky počasie nám neprialo a holuby boli zadržané a vypustené ne-

skôr. Pre nepriazeň počasia dolety
katastrofálne. V prvý deň ani jeden
holub. Až na druhý deň 14 holubov
z 560 holubov a do dnešného dňa
chýba ešte 70% holubov.
Tento závod trocha chovateľmi
otriasol, ale závodí sa ďalej podľa
vopred stanoveného plánu, hoci sa
to prejavilo menším počtom nasadených holubov na jednotlivé závody. Dňa 11.7.2009 sa letel závod
Gotha2 a bol zaradený ako závod
celoslovenský, dopadol oveľa lepšie ako Gotha1 aj keď s menším
počtom holubov. Z celého Slovenska bolo vypustených 21 000 ku-

sov a dobré dolety na holubník.
Pred nami sú ešte 4 závody zo starými poštovými holubmi a verím,
že chovatelia to úspešne zvládnu
a všetky závody obsadíme. Po skončení závodov 2.8.2009 so starými
holubmi a týždennej prestávke začneme nácviky s mláďatami. Čiže
15.08.2009 2 nácviky a 5 závodov
mláďat. Závody mladých sa skončia komerčným závodom z Mohelníc 285 km.
Výbor Základnej organizácie
Richnava.
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Richnava sa opäť pýšila
vyzdobeným májom

Odo dňa 30. mája 2009 sa naša
obec opäť pýšila krásnym vysokým,
pestrými stužkami vyzdobeným
májom. V túto poslednú májovú
sobotu, v poludňajších hodinách,
sa mládenci a mladí muži z našej
obce vybrali do neďalekého lesa po

máj, aby tak ako každý rok zachovali tradíciu a na voze s konským
záprahom, v sprievode zvučnej ľudovej hudby priniesli do centra našej obce krásny vysoký máj. Máj
zložili pred kostolom sv. Michala
Archanjela, kde ich svojim štebota-

vým spevom vítali a s košíkom plným farebných stužiek nedočkavo
čakali dievčatá a mladé ženy z našej obce. Korunu mája dievčatá bohato vyzdobili a chlapom napokon
ostal vari ten najťažší úkon, a to vyzdvihnúť máj do výšky a upevniť
ho, aby sa v celej svojej kráse a farebnosti vypínal a spríjemňoval život občanom Richnavy počas nasledujúcich dní.
Privezenie mája, zdobenie a napokon celé príjemné májové popoludnie v našej obci rozveseľovala
živá ľudová hudba v podaní muzikantov Hvizdošovcov z Krompách
a tanečné vystúpenie detského ľudového súboru Krompašanček.
Členovia súboru, chlapci a dievčatá, medzi ktorých patria aj mnohí najmladší tanečníci z Richnavy,
nám predviedli rozmanité ľudové
kreácie priamo v centre obce pred
reštauráciou Bašta. Po úspešnom
postavení mája, za neutíchajúceho
sprievodu akordeóna a huslí, pokračovala májová veselica ďalej. Na

pozvanie pani starostky Mgr. Anny
Harmanovej, boli všetci občania
Richnavy vítaní v priestoroch reštaurácie Bašta, kde bolo pre nás
všetkých pripravené príjemné pohostenie a občerstvenie. V tejto príjemnej atmosfére, predniesla pani
starostka slávnostný prípitok a zábava mohla len a len gradovať.
V útulnom prostredí, za hudobnej
podpory muzikantov a tanečného
vystúpenia ľudového súboru Krompašanček, napokon nebolo núdze
ani o ďalšie spevy i tance ku ktorým sa pridali aj mnohí z nás.
Májová sobota bola nielen netradičná a o niečo radostnejšia ako
iné soboty, ale určite to bol jeden
krásny deň, počas ktorého sme sa
mohli všetci občania Richnavy spoločne stretnúť, poklebetiť, potešiť
sa i zaspievať si a tým opäť oživiť
a uchovať jednu z mnohých krásnych ľudových tradícií, akou stavanie mája určite je.
Bc. Martina Horváthová
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Informácia zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 4. zasadnutí 25.6.2009
schválilo: Zmenu rozpočtu Obce
Richnava II/2009, Implementáciu opatrenia číslo 5.3.2.18 PHRaSR, Implementáciu opatrenia číslo 5.4.1.1 PHRaSR, Implementá-

ciu opatrenia číslo 5.3.1.1, 5.3.1.3,
5.3.1.4, 5.3.1. PHRaSR, Kúpu pozemkov v katastrálnom území Obce
Richnava pre stavbu miestnej komunikácie okolo potoka Slatvinka
a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2009.

Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 2. mimoriadnom zasadnutí 10.7.2009 schválilo odkúpenie novovytvorených pozemkov
v zmysle vyhotovených geometrických plánov spracovaných geodetom Jozefom Chovancom čís-

lo 44/2008 zo dňa 14.4.2008, číslo
65/2009 zo dňa 26.5.2009 a číslo
71/2008 zo dňa 30.6.2008 pre stavbu miestnej komunikácie okolo potoka Slatvinka.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Projektom rekonštrukcie verejného osvetlenia sa bude obec uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Verejné osvetlenie prešlo z majetku Slovenskej republiky do majetku
obcí 15.4.1991 na základe zákona
číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Podľa zákona o obecnom zriadení
obec pri výkone samosprávy zabezpečuje správu a údržbu verejného
osvetlenia. Obecné zastupiteľstvo
v Richnave schválilo v Programe
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Opatrenie 5.4.1.1
Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia.
O finančné prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa
Obec Richnava bude uchádzať
na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia
pre mestá a obce.
Na túto žiadosť sa obec pripravuje
od januára 2009. Od mája 2009 je
spracovaná štúdia k obnove verejného osvetlenia členená na samostatné časti: Audit verejného osvetlenia, Pasport verejného osvetlenia,
Štúdia realizovateľnosti verejného
osvetlenia.
Cieľom auditu verejného osvetlenia bolo získať prvotný pohľad
na existujúcu osvetľovaciu sústavu
v obci, kvantifikovať súčasný stav
a vykonať odborný odhad investičných prostriedkov potrebných na
obnovu.
Pasport verejného osvetlenia je detailná inventarizácia zariadenia ve-

rejného osvetlenia, t. j. svetelných
miest, rozvádzačov a vedenia.
Účelom štúdie realizovateľnosti
bola dôkladná analýza zameraná
na identifikáciu problémov a príležitostí, určenie cieľov, opis alternatívnych situácií, definovanie
úspešných postupov, hodnotenie
celej škály nákladov a prínosov
spojených s rôznymi variantmi
riešenia navrhovaného projektu
a na získanie odborných poznatkov, informácií potrebných pre investičné rozhodnutie. Zo štúdie obnovy verejného osvetlenia vyplýva
konštatovanie: rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Richnava je nevyhnutná z dôvodu zlého
technického stavu svietidiel, vedení
a nosných prvkov sústavy verejného osvetlenia. Súčasná sústava verejného osvetlenia nie je schopná
správne plniť svoju funkciu a zjavne neposkytuje platnou normou
požadované parametre osvetlenia
a náležitý stupeň bezpečnosti.
Štúdia obnovy verejného osvetlenia predkladá dve alternatívy rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Alternatíva 1 – navrhuje komplexnú rekonštrukciu všetkých súčastí
verejného osvetlenia. V rámci celej
obce navrhuje výstavbu nového verejného osvetlenia vrátane stožiarov, káblových vedení a rozvádzačov. Predpokladané náklady na Alternatívu 1 rekonštrukcie verejného
osvetlenia sú 387 743 EUR bez
DPH (11 681 146 Sk bez DPH).
Alternatíva 2 – navrhuje čiastočnú rekonštrukciu verejného osvet-

lenia. V rámci obce navrhuje výstavbu nových stožiarov a káblového vedenia. Na vybraných úsekoch
nové svietidlá osadiť na nové oceľové stožiare a inde doplnené na
existujúce stožiare nízkonapäťového vedenia a pripojené na existujúce vonkajšie vedenia. Predpokladané náklady na Alternatívu
2 rekonštrukcie verejného osvetlenia sú 237 790 EUR bez DPH
(7 163 656 Sk bez DPH).
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
po dôkladnom oboznámení sa so
štúdiou a navrhovanými alternatívami 25.6.2009 na svojom 4. zasadnutí schválilo uznesením číslo
27/2009 spracovanie projektovej
dokumentácie pre realizáciu Rekonštrukcie verejného osvetlenia
Alternatíva 2 Štúdie realizovateľnosti verejného osvetlenia s tým,

aby všetky svietidlá boli nesené na
vlastných stĺpoch, aby neboli kombinované s betónovými stĺpmi nízkonapäťových rozvodov.
31. júla 2009 je ukončené verejné obstarávanie na spracovateľa
Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
podpísaná zmluva s vybraným
spracovateľom. Termín odovzdania projektovej dokumentácie je
15. september 2009. Od 16. septembra 2009 začne obec zabezpečovať stavebné povolenie a všetky
povinné prílohy k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Mgr. Anna Harmanová
starostka obce

Blahoželáme
jubilantom
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70 rokov
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Hvizdošová Mária
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90 rokov

Kurimská Mária
Kurillová Anna

Vaščáková Elena
Pokutová Margita
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Odpustová slávnosť svätej
Márie Magdalény

Obec Richnava, ako jedna z najstarších obcí regiónu Spiš, sa
môže pochváliť unikátnym, starobylým kostolíkom zasväteným svätej Márií Magdaléne, nachádzajúcim sa neďaleko intravilánu obce,
v priľahlom lesíku. Kaplnka svätej
Márie Magdalény je vzácnym pokladom našej obce a je jej neodmysliteľnou súčasťou, tak ako je
neodmysliteľná slávnosť, ktorá sa
pri tejto kaplnke pravidelne v júli
slávi.
Tohoročná odpustová slávnosť sa

konala 19. júla 2009 o 10.30 hodine, kedy sa pri našom kostolíku
slávila slávnostná svätá omša. Pod
holým nebom a za veterného počasia si mnohí obyvatelia Richnavy i priľahlých obcí dali tú námahu
a prešli sa, i keď nie najpohodlnejším terénom, ale o to pokornejšie
ku kostolíku svätej Márie Magdalény, aby tam v príjemnom prostredí pod storočnými lipami mohli povzniesť svoje srdcia i mysle k Bohu.
Slávnostnú Svätú Omšu celebroval
pozvaný hosť, kňaz v Spišskej Ka-

pitule ThDr. Štefan Vitko, PhD.,
spoločne s kňazmi našej farnosti.
Slová povzbudenia nám ešte dlho
zneli v ušiach a spočívali v našich
mysliach aj počas cesty domov.
Po slávnostnej svätej omši hosťovi
poďakovala za svätú homíliu pani
starostka Mgr. Anna Harmanová,
ktorá kyticou kvetov mu zaželala
v jeho ďalšej kňazskej službe hojnosť darov Ducha Svätého a ochranu Matky, Panny Márie..
Pri príležitosti nášho odpustu, pri
kostolíku svätej Márie Magdalény,

obec Richnava pripravila v reštaurácií Bašta slávnostný obed, na ktorý boli srdečne pozvaní kňazi. organisti, miništranti, členovia farskej
rady, členovia pastoračnej rady,
pani starostka a poslanci obecného
zastupiteľstva. Obed, ako napokon
aj celý deň sa niesol v slávnostnej
atmosfére, ktorá takejto slávnosti,
akou je odpust Márie Magdalény,
právom náleží.
Bc. Martina Horváthová
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