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Projekt telovýchovného
zariadenia obce

ŠZŠ Richnava bilancuje
školský rok 2005/2006

Obstarávame technickú dokumentáciu zariadenia a pripravujeme vysporiadanie pozemkov

ŠZŠ Richnava svojou pôsobnosťou v obci od
r. 1988, zabezpečuje vzdelávanie žiakov
s ľahkým mentálnym postihnutím. (strana 9)

(strana 2)

Register obyvateľov
O centrálnej databáze registra obyvateľov
sme sa porozprávali so zamestnancom obce
Ing. Michalom Orlovským.
(strana 6)

Verejne prospešné služby, k ultúra a špor t

Memoriál Milana
Vaščáka
Spomienka na dlhoročného predsedu klubu
KST Bradlo Richnava usporiadal
dňa 25.6.2006 podujatie Memoriál Milana Vaščáka. Touto akciou
sme si chceli spomenúť na Milana
Vaščáka, ktorý sa venoval turistike
a dlhý čas vykonával funkciu predsedu klubu. Veľa svojho času venoval štúdiu a zbieraniu historických
dokumentov a materiálov o svojej
rodnej obci Richnava.
Zraz účastníkov bol v reštaurácii
Bašta. Prvá zastávka bola na cin-

toríne pri Milanovom hrobe, kde
sme položili kyticu kvetov a zapálili sviečky.
Z cintorína sme išli k chate na
Bradle, tu boli pre účastníkov pripravené súťaže. Pre najmenších
streľba zo vzduchovky, jazda na
koni, pre väčších preťahovanie lanom. Všetky deti dostali sladkú odmenu.
Ing. Peter Cenký,
člen KST Bradlo Richnava
S a m o sp r á v a o b c e

Informácie zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Zastupiteľstvo zasadalo 27.4.2006, 1.6.2006 a 29.6.2006
Na svojom druhom riadnom zasadnutí konanom 27.4.2006 prerokovalo zastupiteľstvo Správu audítora k ročnej účtovnej závierke obce
za rok 2005, Správu o plnení rozpočtu za rok 2005, rozdelenie prebytku, záverečný účet, návrh rozvojovej komisie na prevádzku športového zariadenia obce, zvolenie
zástupcu obce do Rady školy pri
Špeciálnej základnej škole v Richnave, kandidatúru pána Vladimíra
Kurtu za prísediaceho Okresného
súdu v SNV, návrh umelcov pre
účinkovanie pri príležitosti odpus-

tu Svätej Márie Magdalény, podnet
obyvateľov časti Zarorami na zmenu katastrálnych hraníc a vydržanie pozemkov na cintoríne.
Na treťom riadnom zasadnutí
1.6.2006 poslanci rokovali o Správe o plnení rozpočtu obce Richnava k 31.3.2006, zisteniach protipožiarnych kontrol, zaradení priemetu rozvojového zámeru chovateľov
poštových holubov do rozvoja obce,
poskytnutí dotácie pre chovateľov
poštových holubov, požiadavkách
obce na prevádzku športového za-

riadenia, kúpnej zmluve o kúpe pozemku pre rozšírenie cintorína, odpredaji hnuteľného majetku obce
nákladného automobilu AVIA, organizačnej zmene v materskej škole v Richnave, zabezpečenie projektovej dokumentácie miestnej
komunikácie pri potoku Slatvinka, projekt dopravného značenia
a realizáciu značiek, plán kultúrnych podujatí v júni 2006 a zmenu rozpočtu obce.
Predmetom tretieho mimoriadneho
rokovania zastupiteľstva 29.6.2006

bola nájomná zmluva o prenájme
pozemku pre rozšírenie cintorína,
zrušenie neaktuálnych uznesení číslo 57/2004 a číslo 129/2004, zvýšenie rozsahu opatrovateľskej služby o štvrť úväzku, zmena všeobecne záväzného nariadenia obce číslo
6/2004 a vydanie všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 1/2006
o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Zápisnice a závery všetkých zasadnutí obecného zastupiteľstva nájdete
tiež na www.richnava.sk.
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Projekt telovýchovného zariadenia obce
Obstarávame technickú dokumentáciu zariadenia a pripravujeme vysporiadanie pozemkov

Pôdorysná schéma telovýchovného zariadenia obce Richnava – úvodná verzia

Aké funkcie v oblasti telesnej výchovy a športu bude mať telovýchovné zariadenie obce? Opýtali sme sa
pána Daniela Salugu – poslanca
a člena rozvojovej komisie obecného zastupiteľstva.
Telovýchovné zariadenie sa pripravuje v oplotenom areáli futbalového ihriska. Celý areál je rozdelený na zóny obsahujúce telovýchovné, športové a súvisiace obslužné
funkcie.
Sú v ňom vymedzené plochy pre
dve asfaltové ihriská na basketbal
– streetbal, alternatívne jedno asfal-

tové ihrisko pre hádzanú, dva trávnaté volejbalové (alternatívne nohejbalové) kurty, jedno trávnaté ihrisko pre pozemný hokej, niekoľko
ihrísk pre minifutbal, jedno ihrisko
pre vybíjanú, výhľadovo jeden tenisový a jeden bedmintonový kurt
a tenisová stena.
Všetky funkcie sú modulárne a prestaviteľné tak, že ostáva funkčná alternatíva zachovania ihriska pre súťažný futbal so zachovaním predpísaných rozmerov.
V zimnom období bude areál využitý pre korčuľovanie a hokej.

Okrem plôch a zariadení pre kolektívne športy sú v areáli určené plochy a zariadenia pre atletiku a exteriérovú telocvičňu, v ktorej budú
zastúpené prvky pre posilňovanie,
gymnastiku a kondičné cvičenia.
Pán poslanec, spomínali ste aj súvisiace obslužné funkcie. Môžete nám
ich priblížiť?
V zariadení nesmú chýbať šatne,
sociálne zariadenia, sprchy, WC.
Bude tam zóna pre presun užívateľov, skladovanie a presun zariadení, príslušenstva, pomôcok, náčinia
a náradia, výdajne zariadení, príslušenstva, pomôcok, náčinia a náradia, vrátane zariadení na údržbu
(aj zariadenia na polievanie trávnika, pieskovísk a kurtov), upratovanie, mechanickú očistu, prípadne
dezinfekciu zariadení. Súčasťou nástupného priestoru bude parkovisko prepojené na parkovisko pred
obecným úradom v časti pred MŠ.
Priestory pre oddych a čakanie
budú vybavené pitnými fontánkami, lavičkami a jednoduchými zariadeniami pre posilňovanie. Informačný systému bude vybavený
tabuľami pre vystavenie prevádzkového poriadku telovýchovného
zariadenia a ďalšie informácie pre
užívateľov zariadenia.
Pre koho je zariadenie určené?

Zariadenie je určené registrovaným
užívateľom hlavne z radov obyvateľov obce. Budú ho však môcť užívať
aj iné fyzické alebo právnické osoby, napríklad občania s prechodným pobytom v obci, návštevníci
obce, školy a školské zariadenia.
Podmienkou bude registrácia, zaplatenie určených poplatkov a dodržiavanie prevádzkového poriadku zariadenia.
V akom štádiu sú prípravné práce a z čoho bude celý projekt financovaný?
V súčasnosti prebiehajú konzultácie a spracovanie technickej dokumentácie zariadenia, prípravné
práce pre vysporiadanie pozemkov,
príprava návrhu prevádzkového poriadku, formulovanie podmienok
pre prevádzku a výber prevádzkovateľa zariadenia. Táto prípravná
etapa a nábeh prevádzky bude financovaný z rozpočtu obce, pre
etapu rozvoja zariadenia chceme
získať zdroje z príslušných fondov
Európskej únie. V záujme získania
týchto zdrojov je potrebné pripraviť kvalitný projekt a nič dôležité
neopomenúť.
Pán poslanec, želám Vám veľa
úspechov pre realizácii Vašich zámerov.
Martina Horváthová
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Stavanie mája v obci
V sprievode harmónie, chlapcov, dievčat a ďalších obyvateľov
Tretieho júna bolo v Richnave veselo. Stavanie mája začalo stretnutím mládeže (chlapov) v pohostinstve Bašta.
Mládenci odišli do lesa pre máj.
Po pripravený máj prišiel voz
s koňmi. Za spevu ľudových
piesní so sprievodom harmoniky prichádzali mládenci do dediny. Dievčatá na nich čakali pred
kostolom, kde sa staval máj. Po
príchode chlapi zložili máj z voza
a dievčatá ho ozdobili farebnými stuhami. Po menších problé-

moch sa vysokánsky máj určený
pre všetky dievčatá v Richnave týčil v celej svojej paráde. Zábava
mladšej i staršej generácie, ktorá
si zároveň zaspomínala na dávnejšie časy, potom pokračovala v príjemnej atmosfére pri speve v reštaurácii Bašta.
Stavanie mája má v našej obci
dlhú tradíciu, preto obecné zastupiteľstvo podporilo túto akciu.

RICHNAVSKÉ NOVINY
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Deň detí 
Zábavné popoludnie pre deti.
Pri príležitosti MDD obec uskutočnila 4.6.2006 zábavné popoludnie
v reštaurácii Bašta. Rodičov a všetky prítomné deti pozdravili svojim
programom deti Materskej školy.
Po skončení programu najmladší
obyvatelia obce súťažili v troch vekových kategóriách. Víťazi jednotlivých súťaží boli odmenení vecnými cenami.

8.6.2006 na futbalovom ihrisku
obec uskutočnila pre deti z extravilánu diskotéku. Počas diskotéky
si deti podľa zoznamu prevzali balíček sladkostí. Žiaci základnej školy
v Kluknave sa svojim rodičom a kamarátom predstavili pripravenými
tančekmi. Diskotékové popoludnie
ukončili spoločným spevom najobľúbenejších piesní zo Superstar.

Využitie pôdy a lesa

Požadujeme vrátenie lesov v súlade so
zákonom
O oprávnených požiadavkách urbárnikov s predsedom spoločenstva pánom Štefanom Šusterom
Pán predseda, čo sa udialo od poslednej Valnej hromady spoločenstva?
Posledné Valné zhromaždenie Spoločných urbárskych lesov – pozemkového spoločenstva v Richnave sa
uskutočnilo 11.7.2004. Na tomto
zhromaždení, ktoré bolo po dlhšej prestávke bývalého výboru,
sme podielnikom priblížili „Stanovy“ a „Zmluvu o založení Spoločných urbárskych lesov – pozemkového spoločenstva v Richnave“.
Bol schválený nový výbor v počte
deväť členov a dozorná rada v počte troch členov.
Akými úlohami poverilo valné zhro-

maždenie výbor pozemkového spoločenstva?
Najdôležitejšou úlohou je doriešenie prípravy na prevzatie nehnuteľností a ukončenie nájomného vzťahu v zmysle § 22 odsek 2 zákona
číslo 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku.
Ako ďaleko je preberanie majetku?
Výbor uskutočnil viacero výborových schôdzí a pracovných rokovaní so zástupcami Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Prešov, Obvodného
lesného úradu v Gelnici, lesnej

správy v Spišskej Novej Vsi a lesnej
správy v Poprade. Prebehli a prebiehajú tvaromiestne šetrenia stavu lesných pozemkov, ochrana majetku proti krádežiam, identifikácia hraníc v teréne so susednými
pozemkovými spoločenstvami. Požadujeme aby štátna správa zamerala svoje pozemky v našom katastri a následne ich odčlenila – jedná sa o malé parcely. Požadujeme
tiež predložiť lesný hospodársky
plán a porovnať skutkový stav pozemkov s týmto plánom. Konštatovali sme, že časť lesa lesný správca umožňuje užívať v rozpore so
zákonom iným osobám (tzv. róm-

ska osada Ružakovec) bez uzavretia zmluvy s vlastníkom. Za neoprávnené užívanie lesného pôdneho fondu a za jeho odstránenie je
zodpovedná povinná osoba. Naše
spoločenstvo je na prevzatie majetku pripravené, o čom svedčia
záznamy z jednotlivých konaní, je
potrebné aby nám štátne lesy ako
povinná osoba vydali lesy v súlade s ustanoveniami zákona číslo
229/1991 Zb.
Ďakujem za rozhovor.
Martina Horváthová
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Nakladanie s odpadmi v obci od roku 
Prioritou obce je venovať väčšiu pozornosť odpadovému hospodárstvu
Nakladanie s odpadmi rieši zákon 223/2001 z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Týmto zákonom sa do
právneho poriadku Slovenskej
republiky preberajú právne akty
Európskych spoločenstiev. Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb
a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za
porušenie povinností na úseku
odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu.
Recyklačný fond je neštátny účelový fond peňažných prostriedkov, v ktorom sa sústreďujú finančné prostriedky od všetkých
výrobcov a dovozcov obalov.
Prostriedky vytvorené v Recyklačnom fonde sú určené na zhodnotenie a spracovanie obalov.
Obce a mestá môžu získať z Recyklačného fondu peniaze na základe žiadosti dvomi spôsobmi
a) za predložený projekt na zavedenie a podporu separácie odpadu,
b) na úhradu časti nákladov za
vyseparovaný odpad preukázateľne odovzdaný na ďalšie zhodnotenie.
Účelom odpadového hospodárstva je
a) predchádzať vzniku odpadov
a obmedzovať ich tvorbu najmä
1. rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje,
2. výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo
možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac
znižuje znečisťovanie životného
prostredia,
3. vývojom vhodných metód
zneškodňovania nebezpečných
látok obsiahnutých v odpadoch
určených na zhodnotenie,
b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo
inými procesmi umožňujúcimi
získavanie druhotných surovín,
ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),

c) využívať odpady ako zdroj
energie, ak nie je možný alebo
účelný postup podľa písmena a)
alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí
a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú
zákonom, ak nie je možný alebo
účelný postup podľa písmena a),
b) alebo c).
Obec na základe zákona
223/2001 z. z. zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území
obce.
Obci zo zákona o odpadoch vyplýva povinnosť
a) zabezpečiť zber a prepravu komunálnych odpadov na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia
v súlade s týmto zákonom,
b) zabezpečiť najmenej 2 x do
roka zber a prepravu objemných
odpadov na účely ich zhodnotenia,
c) upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením.
Obec na základe § 72 zákona
číslo 223/2001 vykonáva štátnu správu v odpadovom hospodárstve
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve, ukladá pokuty za priestupky,
b) poskytuje držiteľovi odpadu
informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie
s odpadmi na území obce.
Pôvodcom komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona o odpadoch je každý, koho činnosťou
odpad vzniká.
Pôvodca odpadu je povinný
a) nakladať s odpadom a drobným stavebným odpadom v súlade so všeobecne záväzným nariadením,
b) zapojiť sa do zberu komunálnych odpadov v obci,
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c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné
stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do
zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v obci.
(viď. graf 1)
Od 1.5.2004 sa Slovensko stalo členským štátom Európskej
únie.
Členstvom v tomto integračnom
zoskupení sa rozšírili povinnosti Slovenska o záväzky členskej
krajiny
- zvýšiť materiálové zhodnocovanie odpadov,
- zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov,
- znížiť zneškodňovanie odpadov
spaľovaním,
- znížiť zneškodňovanie odpadov
skládkovaním,
- zvýšiť množstvo separovaných
odpadov,
- od 1.1.2010 je separácia odpadu vo všetkých obciach a mestách povinná.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave uvedomujúc si povinnosť obce
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zapojiť sa do separovaného zberu a znižovať tvorbu zmesového
komunálneho odpadu schválilo
uznesením číslo 55/2004 členstvo našej obce v združení SEZO
Spiš.
V SEZO Spiš je zastúpených 54
spišských obcí regiónu Spišská
Nová Ves, Gelnica, Krompachy.
V roku 2004 združenie zabezpečilo
a) vypracovanie projektu pre separovaný zber komunálneho odpadu v jednotlivých regiónoch od
triedenia až po konečné zhodnotenie.
b) Finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške 26 180
000 Sk pre SEZO Spiš sú účelovo viazané na zabezpečenie separovaného zberu vo všetkých obciach združených v SEZO Spiš
a to na
- vybudovanie dotrieďovacej haly
v Spišskej Novej Vsi,
- vrecia na separovaný zber,
- zvozové vozidlo s hydraulickou
rukou,
- letáky, propagačný materiál
- rekonštrukciu haly v Spišských
Vlachoch,
- vybudovanie dotrieďovacej linky
v Spišských Vlachoch.

Aká povinnosť vyplýva obci
z členstva v združení SEZO Spiš?
Záväzok obce voči SEZO Spiš je
separovať odpad, SEZO Spiš voči
recyklačnému fondu za poskytnuté finančné prostriedky splniť
prostredníctvom separovaného
zberu určené množstvá vyseparovaných komodít (presné množstvá viď. Tabuľka 1).
V našej obci prebieha separovaný zber od roku 1996. Obyvatelia triedia odpad v domácnostiach, ukladajú do samostatných
vriec papier, plasty z malinoviek,
sklo. Vyseparovaný odpad vyložia v deň vývozu separovaného
zberu podľa harmonogramu pred
rodinný dom. Spočiatku separovaný zber zabezpečovala spoločnosť Ekover, s.r.o., teraz firma
Brantner. Všetky práce okolo separovaného zberu sa uskutočňovali a ešte stále uskutočňujú ručne.
Obec za zber separovaného odpadu v obci hradí ročne 16,20
Sk na jedného obyvateľa. Vedie
evidenciu vyseparovaných a odovzdaných komodít odpadu na ďalšie spracovanie. Po ukončení kalendárneho roka žiada Recyklačný fond o finančné prostriedky za

Komodita

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Sklo v tonách

178

446

535

624

892

Kovové obaly v tonách

18

53

89

100

134

Plasty v tonách

38

76

95

128

180

Papier v tonách

122

245

306

350

400

Viacvrstvový papier v tonách

13

39

65

77

129

Tabuľka 1

množstvo preukázateľne odovzdaného vyseparovaného odpadu. Za
rok 2004 Recyklačný fond poskytol obci 12 950 Sk. Od 1.1.2007
v obci začne zber vyseparovaného odpadu podľa projektu.
Orgány obce pre nasledujúce obdobie požadujú, aby sa venovala väčšia pozornosť odpadovému
hospodárstvu. Náklady na zber
a uloženie na skládku zmesového komunálneho odpadu jednej
tony odpadu sa každý rok zvyšujú, zaťažujú obecný rozpočet. Záleží na nás všetkých obyvateľoch,
či si uvedomujeme aký vplyv má
naše konanie na
a) kvalitu nášho života,
b) na devastovanie prírody,
c) na ohrozovanie vody,
d) na zbytočné zaťažovanie obecného rozpočtu,
e) v neposlednom rade odpadky
v prírode narušujú estetický
vzhľad obce.
Požiadavky na separovaný zber
Separovaný zber znamená dôkladne roztriedenie zberaných
surovín s vylúčením nežiadúcich
prímesí.
Vytriedené Zložky
PAPIER
žiadúci - noviny, časopisy, knihy,
kartón, brožúry, skartácia písomnosti a ostatný domový papier
nežiadúci - znečistený, zamastený,
mastný, s polyetylénovou fóliou,
platónky od vajec, obaly od mlieka, džúsov a od pracieho prášku
SKLO
žiadúce - biele, farebné a miešané
nežiadúce - znečistené od farieb,
motorových olejov, kovové uzávery a iné nečistoty
PET FĽAŠE
žiadúce - bezfarebné, bledomodré, zelené t.j. fľaše od malinoviek
a minerálnych vôd fľaše
nežiadúce – fľaše z iných materiálov napr. z PVC - od octu, motorového a stolového olej; fľaše
s kovovými uzávermi a ostatné
nečistoty.
Mgr. Anna Harmanová,
starostka obce
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Register obyvateľov
Zánik okresných evidencií a vytvorenie centrálnej databázy obyvateľov
O centrálnej databáze registra obyvateľov sme sa porozprávali so zamestnancom obce Ing. Michalom
Orlovským.
Pán inžinier, čo je to register obyvateľov slovenskej republiky?
Register je časťou štátneho informačného systému, obsahuje údaje o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno
osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako
aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom.
Aké sú povinnosti obce pri hlásení
pobytu občanov?
Obec Richnava sa stane prevádzkovateľom Registra obyvateľov Slovenskej republiky v rozsahu a čase
stanovenom zákonom. Jej povinnosťou je zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu občanov. Pre určené informačné
činnosti registra využíva informačný systém obce a internet.
Kde podávajú obyvatelia podania
o pobyte?
Podávajú ich v ohlasovni. V našej
obci je ohlasovňou PODATEĽŇA
obce.
Sú občania povinný hlásiť len zmeny trvalého alebo aj prechodného pobytu?
Zákon 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky upravuje tri druhy pobytov:
trvalý pobyt, prechodný pobyt a pobyt v zahraničí.
TRVALÝ POBYT je pobyt občana
spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba
jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt je
povinný hlásiť každý občan, ak sa
trvalo nezdržiava v zahraničí.
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:
a) platný občiansky preukaz alebo
doklad o občianskom preukaze; ak
ide o dieťa do 15 rokov, predkladá
jeho zákonný zástupca rodný list
tohto dieťaťa,
b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie
o štátnom občianstve Slovenskej re-

publiky nie staršie ako tri mesiace,
ak nemá občiansky preukaz alebo
doklad o občianskom preukaze,
c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
d) písomné potvrdenie o súhlase
s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov a nájomcu, ak je budova alebo
jej časť v nájme; toto potvrdenie sa
nevyžaduje, ak
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo
spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie nájomcu,
3. ide o prihlásenie manžela alebo
nezaopatreného dieťaťa, alebo ak
4. vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na
prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na
trvalý pobyt pred zamestnancom
ohlasovne.
Za členov rodiny môže hlásiť trvalý
pobyt jeden z členov tejto rodiny.
PRECHODNÝ POBYT je pobyt
občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana
trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý
má na území Slovenskej republiky
trvať viac ako 90 dní.
Občan hlási ohlasovni v mieste
prechodného pobytu do desiatich

dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; s tým, že sa predkladajú doklady ako pri prihlásení na
trvalý pobyt.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť
rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj
po skončení predpokladanej doby,
občan je povinný hlásiť prechodný
pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na
ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.
POBYT OBČANA V ZAHRANIČÍ je vycestovanie na dobu dlhšiu
ako 90 dní. Občan, ktorý má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním
ohlási túto skutočnosť ohlasovni
v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu
a predpokladanú dobu pobytu.
Pán inžinier, mohli by ste nás oboznámiť aj s povinnosťami ohlasovne
pri hlásení pobytu občana?
Ohlasovňa je pri hlásení pobytu občana povinná:
a) overiť totožnosť osoby, ktorá
hlásenie vykonáva,
b) overiť úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť dokladov potrebných na hlásenie pobytu,
c) urobiť záznam o hlásení pobytu

v evidencii pobytu občanov, ak sú
splnené stanovené podmienky,
d) zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení tohto trvalého pobytu,
e) zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu,
f) vydať občanovi potvrdenie o pobyte.
Ohlasovňa zaznamenáva do registra aj údaje o určení, zmene názvu
alebo zrušení ulice, alebo o určení, zmene alebo zrušení čísla stavby. Okrem toho preberá a zaznamenáva do registra údaje od súdu
týkajúce sa spôsobilosti na právne
úkony, o rozvode manželstva, vyhlásení manželstva za neplatné, zákaze pobytu a o vyhlásení občana
za mŕtveho.
Aký je praktický dopad evidencie
pobytu občanov a ako sa využívajú
údaje z registra?
Ako som už spomenul v úvode,
register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy,
iných právnických osôb alebo fyzických osôb. Okrem toho je veľmi významné, že na základe trvalého pobytu sa stávame obyvateľmi obce. Podľa zákona o obecnom
zriadení je obyvateľom obce osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä
a) voliť orgány samosprávy obce
a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach
života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na verejných
zhromaždeniach obyvateľov obce
a vyjadrovať na nich svoj názor
a zúčastňovať sa na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi
a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom
obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné
účely,
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f) požadovať súčinnosť pri ochrane
svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného
prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na
zveľaďovaní životného prostredia
v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok
v obci,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri
likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú
pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu
pomoc.

Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto
a) má na území obce nehnuteľný
majetok alebo v obci platí miestnu
daň alebo miestny poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,
c) má čestné občianstvo obce.
Môže sa na trvalý pobyt prihlásiť
občan, ktorý nie je vlastníkom alebo nájomcom budovy alebo jej časti
a nemá ani potrebný súhlas vlastníka alebo nájomcu?
Občan, ktorý sa z uvedených dôvodov nemôže prihlásiť na trvalý pobyt na základe predloženia dokladu o vlastníctve alebo nájme ani
príslušný súhlas vlastníka alebo nájomcu, sa prihlási na trvalý pobyt
v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba občiansky preukaz alebo iný
zodpovedajúci doklad a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba
obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na
účely zápisu do zoznamu voličov.
Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na
úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že
mu má byť doručená písomnosť.
Za akých podmienok je možné

trvalý pobyt zrušiť?
Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:
a) na základe oznámenia o odhlásení – odhlasovacieho lístka,
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) ak občan bude trvalo žiť v zahraničí,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na
základe neplatného, falšovaného,
vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného
užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá
k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať
voči manželovi a nezaopatrenému
dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka
alebo nájomcu,
g) ak budova zanikla.
Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písmena d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec,
na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť
je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na
úradnej tabuli v obci pobytu po
dobu 15 dní.

Môže obyvateľ zakázať poskytovanie údajov o mieste svojho pobytu?
Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov
o mieste svojho pobytu. Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má
zakázať vydávanie údajov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky.
Ohlasovňa zabezpečí zaznamenanie tohto zákazu do registra.
Činnosti spojené s hlásením pobytu občanov a prevádzkovaním registra sú náročné, aké kvalifikačné
predpoklady sú potrebné pre ich vykonávanie?
Do činnosti našej podateľne patrí
nielen samostatné vedenie evidencie obyvateľstva, prevádzkovanie
registra obyvateľov ale aj komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry. Táto práca vyžaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a príslušné
osvedčenia. V marci tohto roku
som získal osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti Správa
registratúry, správne konanie a právo Európskej únie v archívnictve.
Pripravujem sa na získanie osvedčenia v oblasti prevádzkovania registra obyvateľov.

Charit atívna činnosť

Pizza ako dar
Dar od Dr. August Oetker Nahrungsmiitel KG Deutschland pre našu farnosť
Firma Dr. Oetker darovala našej
farnosti dar - 760 kusovú paletu
Pizza margarita a dve palety sendvičov (2 880 kusov). Distribúciu

daru zabezpečili Spišská katolícka
charita, farnosť Kluknava v spolupráci s obcou Richnava.
Dar bol rozdelený podľa zoznamov
vypracovaných obcami Richnava,
Hrišovce a Kluknava obyvateľom
v hmotnej núdzi, rodinám s väčším počtom detí, dôchodcom od
62 rokov.
Dovoz daru z mraziarne v Kežmarku, pečenie pizze, sendvičov na desiatu pre aktivačnú činnosť a dôchodcov v takzvanej rómskej osade
Ružakovec zabezpečila firma Andre Topic, s.r.o., Víťaz.

Za rozhovor ďakuje
Martina Horváthová
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Seminár o sociálnej náuke Cirkvi
Na seminári sa zúčastnila aj starostka obce Richnava
Na pôde magistrátu mesta Košice sa 30. mája uskutočnil seminár
o sociálnej náuke Cirkvi.
V úvodnom príhovore biskup František Rábek z Bratislavy objasnil
motív podujatia – formovať a vzdelávať kresťanských laikov v duchu
učenia sociálnych encyklík. Biblista Róbert Jáger z Košíc v referáte
predstavil biblické princípy sociálnych vzťahov zakotvené v Dekalógu a novozákonnom prikázaní lásky. Morálny teológ Martin Uháľ
z TF KU v Košiciach sa venoval
téme sociálnej solidarity a subsidiarity.
Po prednáškach nasledovala plodná výmena skúsenosti zo sociálnej
práce v košickom regióne medzi zástupcami štátnych, samosprávnych,
charitatívnych organizácii. Na po-

dujatí boli prítomné aj ctihodné
sestry vincentky z Košíc, ktoré prezentovali svoj projekt sociálnej pomoci blížnym.
Starostka obce Richnava v dialógu
s morálnym teológom Martinom
Uháľom z Katolíckej univerzity hovorila o možnostiach integrácie rómskej rodiny.
Podujatie poctil svojou návštevou aj primátor Košíc František
Knapík. Všetci prítomní sa zhodli v tom, že podobné podujatia sú
prínosom pre skvalitnenie informovanosti v danej oblasti a zjednotenie úsilia o spoločné dobro.
Martina Horváthová

Vzdelávanie, bývanie a zamestnanosť

Vzdelávanie zamestnancov obce
Školenia pre zvýšenie odbornej kvalifikácie
Školenie s názvom „Kontrola zákonnosti rozhodnutí samosprávnych orgánov: sankcie alebo poradenstvo“ vo Zvolene absolvovali
zamestnanci obce Ing. Ingrid Javorská a Ing. Ján Grinvalský, ktorí
pripravujú rozhodnutia obce v konaniach v oblasti výstavby, životného prostredia, sociálnych vecí
a priestupkov. O francúzskom systéme kontroly zákonnosti predná-

šali predseda administratívneho
odvolacieho súdu v Lyone Daniel
Chabanol a prefekt Bernard Larvaron. Ing. Oxana Hospodárová z obvodného úradu v Košiciach školila o vonkajšej a vnútornej kontrole
v obciach. Zabezpečenie hospodárenia s prostriedkami rozpočtu,
majetkom, majetkovými právami,
finančnými prostriedkami záväzkami, pohľadávkami a vydávania ad-

ministratívnych rozhodnutí podľa
platných zákonov je hlavným zmyslom vzdelávania zamestnancov.
Vonkajšiu kontrolu hospodárenia
s finančnými prostriedkami štátu
a vydávania administratívnych aktov v obciach kontrolujú Najvyšší
kontrolný úrad, Správa finančnej
kontroly, Správny súd, Prokuratúra, orgány miestnej štátnej správy,
audítor a ombudsman. Vnútornú

kontrolu dodržiavania platných
zákonov vykonáva obecné zastupiteľstvo, starosta, hlavný kontrolór obce, zamestnanci a obyvatelia
obce. Najdôležitejším kontrolným
orgánom je obecné zastupiteľstvo,
ktoré schvaľuje najdôležitejšie legislatívne a finančné akty obce a je
aj jediným orgánom, ktorému Najvyšší kontrolný úrad oznamuje výsledky kontroly v obci.
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ŠZŠ Richnava bilancuje školský rok
/
ŠZŠ Richnava svojou pôsobnosťou v obci od r. 1988, zabezpečuje
vzdelávanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Od r. 2002 je
samostatným právnym subjektom,
riaditeľkou je Mgr. Janka Sokolská
a zástupkyňou Mgr. Lucia Frankovičová. Od r. 2002 vedenie školy zabezpečilo komplexnú rekonštrukciu budovy, zmodernizovanie interiéru školy, výrazné doplnenie
materiálno-technického vybavenia školy, ako aj zriadenie počítačovej učebne, učebne hudobnej výchovy a športové štúdio.
V školskom roku 2005/2006 školu navštevovalo pri zanedbateľnej
migrácii 102 žiakov. ŠZŠ Richnava zabezpečuje nielen výchovnovzdelávací proces pre žiakov I. a II.
stupňa, ale širokospektrálne rozvíja záujem žiakov o plnohodnotné trávenie voľného času, formou
mimoškolskej činnosti prostredníctvom 9. krúžkov: spoločensko-pohybové hry, krúžok šikovných rúk,
tanečný krúžok, osvetový, športový, športové hry, práce na PC, osvetová práca zameraná na rozvoj
osobnosti, stolný tenis a športovo spoločenské hry, pod vedením
9. triednych učiteľov: Mgr. Viera
Švarcová; Mgr. Martina Petrušová; Mgr. Anita Majorošová; Ing.
Anna Ďorková; Mgr. Mária Hricová; Daniela Jendrichovská; Marek Kubaško, Jaroslav Filip, Mgr.
Emil Muľ.
Výchovné poradenstvo zastrešovala
zástupkyňa školy, kde dominantou
je analýza záujmu žiakovo pokračovanie v štúdiu na OU, exkurzie
zamerané na profesijnú orientáciu,
organizovanie besied a prednášok
s odborníkmi z oblastí sociálnych
vecí, polície, medicíny zameraných
na riešenie výchovných problémov
a zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky.
Koordinátor prevencie závislosti Mgr. Anita Majorošová v zmysle plánu prevencie závislosti monitorovala situáciu uvedenej oblasti na škole v priebehu šk. roka.
Bola garantom poskytovania in-

formácií a metodických materiálov získaných na odborných seminároch, pre potreby triednych učiteľov, sprostredkovala informácie
z uvedenej oblasti prostredníctvom
školskej nástenky a zrealizovala celoškolskú výtvarnú súťaž na tému:
„Droga pliaga ľudstva“.
Vedúca metodického združenia
školy Ing. Anna Ďorková v zmysle
časovo tématického plánu MZ vypracovala metodické pokyny vzťahujúce sa nielen na výchovnovzdelávací proces, špecifiká jednotlivých vyučovacích predmetov, ale
aj na vypracovanie pokynov pre
realizáciu celoškolských aktivít,
ako sú: „Vianočná besiedka“, súťaž o najkrajšiu vianočnú a veľkonočnú ozdobu, školský karneval,
„Deň matiek“, rómsky a slovenský slávik (viď na www.szsrichnava.szm.sk).
Výchovu k manželstvu a rodičovstvu zabezpečoval p. uč. Mgr. Emil
Muľ, kde formou besied, videoprojekcií, poskytovaním odbornej
literatúry, zefektívňovaním systému komunikácie žiakov medzi koordinátorom prevencie závislosti
a výchovným poradcom a orientáciou žiakov na pozitívne trávenie voľného času, efektívne vplýval na formovanie záujmov žiakov
II. stupňa.
ŠZŠ v Richnave sa aktívne zapájala aj do grantových projektov MŠ

SR, kde prostredníctvom vzdelávacích poukazov získala finančnú
podporu na krúžkovú činnosť. Projekt MŠ SR so zámerom sprístupniť kultúrne hodnoty spoločnosti
žiakom v rozsahu štyroch voľných
vstupeniek na kultúrne podujatia.
V mesiaci máj 2006 všetci žiaci uvítali na pôde školy divadelné predstavenie profesionálnych hercov
v rozprávkovej hre „Začarovaný
mlyn“.
Enviromentálny projekt „Pro Enviro“ bol vypracovaný za účelom
úpravy areálu školy, resp. vybudovania školského ihriska, skrášlenia
okolia školy s výstavbou oddychovej zóny v exteriéry školy. Projekt
zatiaľ nebol prijatý a škole bolo
udelené čestné uznanie za účasť
na projekte. ŠZŠ Richnava sa zapojila do mnohých projektov aktivít a súťaží vyhlásených EÚ, MŠ
SR, štátnych a neštátnych subjektov SR. Súťaže „EÚ a práva detí“
pod záštitou Európskej komisie,
cieľom ktorej bolo vytvoriť návrh
na plagát a logo vystihujúce ochranu práv dieťaťa, sa zúčastnili žiaci
VII. ročníka pod vedením tr. uč. Jaroslava Filipa.
Do projektu „Detský čin roka“ spoločnosti Whirpool Slovakia,
pod záštitou MŠ SR sa zapojili žiaci I. a III. ročníka pod vedením tr. učiteliek Mgr. V. Švarcovej
a Mgr. A. Majorošovej. V súčinnos-

ti s projektom pri príležitosti „Dňa
Zeme“, v mesiaci apríl 2006, očistili žiaci uvedených ročníkov obecný potok od odpadov.
V priebehu šk. roka sa žiaci školy
zúčastnili mnohých besied, prednášok, videoprojekcií, súťaží, projektov, podujatí, exkurzií a v závere školského roka aj školských výletov všetkých 9. tried.
Pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školy reprezentovali školu
aktívnym zapájaním sa do všetkých
športových podujatí, organizovaných Gelnickým a SNV okresom,
kde sa umiestnili na popredných
miestach v stolnotenisovom, nohejbalovom, volejbalovom, basketbalovom a hokejovom turnaji.
Škola s veľkým záujmom spolupracuje s rodičmi žiakov a to nielen
organizovaním podujatí pre rodičov ako napr. k dňu „Úcty k starším“, k „Dňu matiek“, ale v zmysle
plánu činností rodičovských združení aktuálne informovala rodičov
žiakov o organizačnom zabezpečení školského roka, jeho priebehu,
zhodnotením mimoškolskej činnosti, celoročných výsledkov žiakov vo výchovnovzdelávacom procese, ako aj o všetkých školských
aktivitách.
Vedenie školy v priebehu celého
školského roka kládlo veľký dôraz
na dodržiavanie obsahu, foriem
a metód vo výchovnovzdelávacom
procese, s apelom na rozvoj tvorivých prístupov v pedagogickej praxi, ale aj na širokospektrálne aktivity a činnosť mimoškolských akcií
školy. Škola aktívne spolupracovala
s rodičmi, s obcou, zriaďovateľom,
so štátnymi a neštátnymi organizáciami v snahe o všestranný harmonický rozvoj osobnosti žiaka.
O ďalších zaujímavých aktivitách
školy s príslušnou fotodokumentáciou sa široká verejnosť môže oboznámiť na stránke www.szsrichnava.szm.sk
kolektív ŠZŠ
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Výpis zo správy o plnení rozpočtu obce
Richnava za rok 
PRÍJMY
BEŽNÉ PRÍJMY
SUMA
Výnos dane z príjmov FO ..............................................5 197 750,00 Sk
Výnos dane na školstvo .....................................................821 000,00 Sk
Výnos dane na opatrov.službu ..........................................160 000,00 Sk
DANE
daň z pozemkov ...................................................................65 209,50 Sk
daň zo stavieb ...................................................................... 86 961,00 Sk
daň za komunálne odpady .................................................83 599,00 Sk
daň za psa............................................................................... 8 760,00 Sk
daň za nevýher.hrac.automaty..............................................4 500,00 Sk
daň za užívanie verej.priestran. .............................................6 510,00 Sk
nájomné od občanov .................................................... 9 152,00 Sk
nájomné - Reštaurácia-Medvec...........................................33 000,00 Sk
správne poplatky.................................................................. 17 370,00 Sk
správne poplatky za hrac.autom. ..................................... 175 000,00 Sk
správne poplatky-stavebný úrad ...........................................5 750,00 Sk
pokuty,popl.za priestupky.....................................................3 950,00 Sk
príspevok z recyklačného fondu .........................................12 950,00 Sk
poplatky zo vstupného-kultúrne a športové podujatia .....32 660,00 Sk
cintorínske poplatky ..............................................................2 600,00 Sk
popl.za Dom smútku.............................................................4 350,00 Sk
príjmy za odpredaj šrotu-železo ......................................... 18 507,00 Sk
príjmy za fekálne služby občanom ..................................... 18 529,00 Sk
príjmy za relácie v miest.rozhlase .........................................5 101,00 Sk
zápisné a školné detí MŠ .................................................... 14 950,00 Sk
stravné v zariadení ŠJ..........................................................44 863,00 Sk
príjmy z dobropisov-prepl.elek.energie .............................. 14 836,00 Sk
vratky - prepl.z min.rokov ....................................................18 511,56 Sk
ostatné príjmy - úroky, z poist.plnenia .................................7 593,26 Sk
transféry na spol. stavebný úrad....................................... 104 201,70 Sk
PRÍJMY ZO ŠTÁT. ROZPOČTU:
aktivačná činnosť obce .............................................. 2 988 154,40 Sk
stravovanie - hmot.núdza - ŠZŠ .................................
510 118,00 Sk
školské potreby - hmot.núdza ....................................
101 000,00 Sk
prídavky na detí - záškoláctvo ...................................
75 600,00 Sk
transfér na zabez.volieb VUC ...................................
20 432,50 Sk
Bežné príjmy spolu: ........................................... 10 673 468,92 Sk
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
príjem z predaja aktív - Bielorus ........................................25 000,00 Sk
príjem z predaja pozemkov...................................................... 252,00 Sk
príjem z výnosu dane na školstvo.....................................200 000,00 Sk
Kapitálové príjmy spolu: .......................................... 225 252,00 Sk
FINANČNÉ OPERÁCIE
prebytok hospod.min.roku ...............................................400 268,62 Sk
z realiz.ostat.fin.hospodár.podiel.fond. ....................... 1 000 000,00 Sk
Finančné operácie spolu: ....................................... 1 400 268,62 Sk
PRÍJMY ZA ROK 2005 ..................................... 12 298 989,54 Sk
VÝDAVKY
BEŽNÉ VÝDAVKY
SUMA
OBECNÝ ÚRAD ................................................. 3 543 027,00 Sk

mzdy, odvody zamestnancov ........................................ 1 852 964,00 Sk
mzdy,odvody zamest.stav.úradu ....................................... 247 746,00 Sk
elektrická energia, plyn ..................................................... 142 291,00 Sk
telefon, poštovné, rozhlas ................................................. 142 153,00 Sk
všeob.materiál -kance.potr.,papier
odbor.publikácie, softvér...................................................122 055,10 Sk
výdavky na FELÍCIU ..........................................................46 129,00 Sk
výdavky na AVIU ................................................................. 24 031,50 Sk
údržba budovy,zariadení .....................................................32 665,10 Sk
poistenie obecného majetku ............................................... 34 381,00 Sk
zriadenie internetovej stránky obce ...................................30 000,00 Sk
služby -právne, ekonom.,noviny, verej.obstarávanie ....... 251 523,70 Sk
odmeny -poslanci OcZ ......................................................321 500,00 Sk
odmeny na dohody o vyk.práce ....................................... 103 744,00 Sk
ostatné výdavky ................................................................. 191 843,60 Sk
FINANČNÁ OBLASŤ .............................................. 179 711,50 Sk
popl.za ved.účtov, audit....................................................... 30 731,25 Sk
splátky úrokov z úveru ...................................................... 148 980,25 Sk
VŠEOBECNÉ VER. SLUŽBY .................................... 20 432,50 Sk
výdavky na zabez.volieb - VÚC
POŽIARNA OCHRANA............................................ 86 863,50 Sk
špec.materiál PO, údržba pož.str. ..................................................
budovy, poistné,doprava, el.ener. ...................................................
CESTNÁ DOPRAVA ................................................. 40 497,00 Sk
posyp.mater., údržba MK, dotácia .................................................
na autobus.spoj ................................................................................
NAKLADANIE S ODPADMI ....................................806 573,00 Sk
opravy kontajnerov, vývoz a sklád, TDO
z KUKA nádob a kontajner z fin.prostr.obce ................. 401 978,00 Sk
vývoz odpadu-kontaj.-financované
z ÚPSV cez aktiv.činnosť..................................................404 595,00 Sk
v r.2005 likvidované 388,16 ton
odpadu, náklady na 1 obyv. = 397,- Sk
ROZVOJ BÝVANIA .................................................. 34 591,00 Sk
unimobunky v RO - elek.prípojka, zamer.stavieb,
atest žumpy, vyň. z pozemkov
ROZVOJ OBCÍ ................................................... 3 249 883,00 Sk
mzdy,odvody uhrad. UPSV ...........................................2 246 040,00 Sk
mzdy, odvody uhrad.obcou...............................................290 865,00 Sk
mater.,prac.pom.,poistné- UPSV ......................................628 424,80 Sk
mater.,palivo,stravov.,z FP obce .........................................84 553,20 Sk
ZÁSOBOVANIE VODOU ............................................6 009,80 Sk
materiál a oprava studní..................................................................
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
OBECNÝ ÚRAD
interiérové vybanie OcU .....................................................75 070,00 Sk
nákup výpočtovej techniky pre OcU ............................... 148 160,00 Sk
nákup prevádz.zariad.-kopír.,tlak.nádoby ..........................73 885,50 Sk
rekonštrukcia -dispoz.úpravy OcU ................................... 145 103,10 Sk
ELEK. ENERGIA
rozšír. elek.siete v RO pre unimobunky............................. 32 149,50 Sk
CESTNÁ DOPRAVA
Proj.dokum.-potok Slatinka ................................................ 15 650,00 Sk
výstavba križovatky v obci ................................................ 150 474,60 Sk
ZÁSOBOVANIE VODOU
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vodovod -hydrogeol.pries., vyňatie ochr. pásiem,
znalecké posudky, projekt PO ............................................60 937,00 Sk
VEREJNÉ OSVETLENIE
rozšír.verej.osvetlenia ...........................................................15 051,00 Sk
úspornejšie-výkonn.svietidlá na VO ................................... 16 622,00 Sk
KULTÚRNE SLUŽBY
projek.dokumentácia-rekonš.budovy TJ ............................65 000,00 Sk
štúdia - rekonš.budovy Rešt. ...............................................35 000,00 Sk
inter.zariad.knižnice-skrine na kniž.fond......................... 106 157,50 Sk
NÁBOŽ. A INÉ SPOL. SLUŽBY
náklady s výstavbou cintorína - hydrog. prieskum,
labor. rozbory vody,GP na vlas.práva k pozemkom,
sprac.projektu na odvod.cintorína,vytýč.pásiem............... 60 510,00 Sk
PREDŠKOL. ZARIAD., STRAVOVANIE
výpoč.technika s prísl. pre MŠ ........................................... 46 957,00 Sk
zariad.-tlak.nádoby,čerp. na dod.vody ................................30 181,50 Sk
zariad.-umyv.drezy +prac.stoly -ŠJ ..................................... 45 473,90 Sk
staveb.úpravy v ŠJ................................................................ 49 150,00 Sk
Kapitálové výdavky spolu: ..............................
1 171 532,60 Sk
FINANČNÉ OPERÁCIE:
splácanie úveru obcou.......................................................250 000,00 Sk
Finančné operácie spolu: ..................................................250 000,00 Sk
VÝDAVKY OBCE ZA R. 2005
12 198 050,40 SK
VEREJNÉ OSVETLENIE ....................................... 330 980,00 Sk
elek.energia, údržba VO, materiál
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY.......................397 705,60 Sk
materiál,práce-zhotov.basket.koš ........................................23 525,50 Sk
plyn-budova TJ .....................................................................23 952,00 Sk
oprava strechy TJ.................................................................63 228,10 Sk
príspevok - ZCHPH ............................................................. 10 000,00 Sk
príspevok - KST ................................................................... 15 000,00 Sk
príspevok - TJ .....................................................................262 000,00 Sk
KULTÚRNE SLUŽBY .............................................. 39 033,00 Sk
opravy v Reštaurácií, poistné
OBECNÁ KNIŽNICA .............................................. 36 055,50 Sk
elek.ener.,plyn, knihy
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY ..............................118 485,50 Sk
vystúpenie - STAŠAK, Sčamba ..........................................40 000,00 Sk
divadlá - Prešov .................................................................... 14 029,00 Sk
zájazd - Osviečim ..................................................................17 710,00 Sk
karneval na ľade, Deň matiek, MDD,
jubileá star.obč., novor. koncert ......................................... 36 153,50 Sk
kronika,pamät.kniha a ostatné výdavky ............................ 10 593,00 Sk
VYSIELACIE A VYDAV. SLUŽBY ..................
43 200,00 Sk
materiál a oprava miest.rohlasu
INÉ SPOLOČ. SLUŽBY ........................................... 58 872,20 Sk
DOM SMÚTKU -elek.energia ........................................... 27 760,00 Sk
materiál, údržba + cintorín ................................................... 3 374,20 Sk
príspevok ZMOS ................................................................... 7 364,00 Sk
príspevok cirkvi.................................................................... 20 374,00 Sk
ZÁKLADNÉ VZDELANIE ........................................ 80 600,00 Sk
vyplac. PnD - záškoláctvo
INÉ VZDELÁVANIE................................................ 23 338,70 Sk
školenia,kurzy-zamest.obce ................................................ 22 138,70 Sk
školenia - zamest.stav.úradu..................................................1 200,00 Sk
PREDŠKOL. VÝCHOVA, STRAVOV...........................878 900,90 Sk
MŠ -mzdy, odvody ............................................................. 384 277,00 Sk
plyn,elek.energia ................................................................102 296,50 Sk
materiál,uč.pom.,zariadenie ............................................... 57 872,00 Sk
služby,strav.odmeny,odstupné, ost. .....................................57 161,00 Sk
ŠJ - mzdy, odvody .............................................................. 180 697,00 Sk
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plyn,elek.energia ..................................................................48 603,00 Sk
materiál, vyb.kuchy, opravy aost. ...................................... 47 994,40 Sk
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA ...................................160 000,00 Sk
dotácia CHARITE na výkon OS
SOC. POMOC v HMOT.NÚDZI .............................641 758,10 Sk
škol. potr. a stravov. pre HN- ŠZŠ ..................................... 611 118,00 Sk
dávky občanom v hmot.núdzi ............................................30 640,10 Sk
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:
10 776 517,80 SK
POHĽADÁVKY
POHĽADÁVKY OBCE K 1.1.2006
Daňové:
daň z nehnuteľností ............................................................ 21 940,00 Sk
daň za psov................................................................................ 700,00 Sk
daň z komunál.odpadov .................................................... 177 262,00 Sk
Nedaňové:
nájomné- Reštaurácia ............................................................3 000,00 Sk
popl. z pred. alk. náp. a tab. výr.
za roky 2001-2003 .............................................................123 030,00 Sk
exek.pohľad.-Majerčák-nájom ..............................................73 111,00 Sk
neuhr.faktúry od občanov ..................................................... 1 976,00 Sk
ÚPSV-aktivačná činn.........................................................406 192,20 Sk
Majetok
MAJETOK OBCE: ..................................................... 25 634 362,40 Sk
Dlhodobý nehmotný majetok:
Softvér ..................................................................................80 345,00 Sk
Dlhodobý hmotný majetok:
Budovy, stavby, miest. komunik. .................................18 358 402,11 Sk
v tom:
budova OcU + MŠ
budova Reštaurácie
budova Domu smútku
budova Kultúrneho domu
budova býv.knižnice
budova požiarnej zbrojnice
budova Telovýchovnej jednoty
stroje,prístr.,zariadenia ...................................................3 105 697,46 Sk
dopravné prostriedky ........................................................447 090,00 Sk
pozemky ..........................................................................1 983 120,00 Sk
Drob. hmot. majetok ......................................................1 028 284,28 Sk
Ost. drob. hmot. majetok - Uč. pom. .................................69 707,20 Sk
Knižný majetok OcK a MŠ .............................................. 127 545,35 Sk
Dlhodobé finančné investície ...........................................240 000,00 Sk
Ost.fin.majetok-akcie-CP-PVS ............................................39 048,10 Sk
Zásoby - materiál na sklade .............................................. 155 122,90 Sk
VÝVOJ DLHU
VÝVOJ VEREJNÉHO DLHU - ÚVERU Z ROKU 2002 NA MIESTNE
KOMUNIKÁCIE
Prijatý úver obcou v r. 2002........................................... 2 959 361,20 Sk
Splácanie úveru:
v roku 2002 uhradené ....................................................... 175 000,00 Sk
v roku 2003 ........................................................................375 000,00 Sk
v roku 2004 ........................................................................600 000,00 Sk
v roku 2005 ........................................................................250 000,00 Sk
ZOSTATOK SPLÁTKY ÚVERU: ............................. 1 559 361,20 Sk
Spracovala : Iveta Stajsková, účtovník obce
Za správnosť výpisu: zodpovedná Mgr. A. Harmanová, starosta obce
Úplné znenie správy na: www.richnava.sk
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Kultúrne akcie v druhom štvrťroku
Divadelné predstavenie a umelecký koncert

Spevokol CANTICA CRISTIANA.

Obec 30.4.2006 zabezpečila pre
obyvateľov obce návštevu divadelného predstavenia Edith a Marlene
v historickej budove Divadla Joná-

ša Záborského v Prešove.
V rímskokatolíckom kostole Svätého Michala v Richnave vytvoril 21.5.2006 krásny umelecký zá-

žitok obyvateľom obce spevokol
„CANTICA CRISTIANA“ pôsobiaci pri rímskokatolíckom kostole Svätého Jána Apoštola v Krom-

Vzdelávanie, bývanie a zamestnanosť

Činnosť Dobrovoľného
hasičského zboru Richnava
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Richnava sa 25.6.2006
zúčastnili previerok pripravenosti v Kluknave, kde obsadili tretie
miesto. Dňa 16.7.2006 sa zúčastnili súťaže „O pohár starostu obce
Šuňava“ kde skončili na 15. mieste
z 32 zúčastnených družstiev.
Verím, že súťažné mužstvo v novom
zložení bude úspešne reprezentovať obec v ďalších súťažiach.

pachoch, ktorý účinkuje pod vedením zbormajstra Jána Lörinca,
riaditeľa základnej umeleckej školy v Krompachoch.

Verejne prospešné služby, k u l t ú r a a šp o r t

Jubilanti

v . štvrťroku
2006
70 rokov
Gmucová Mária
Labancová Margita
80 rokov
Čech Ján
85 rokov
Hvizdošová Žofia
Srdečne blahoželáme

Daniel Saluga, tajomník DHZ
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