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Práce na projekte pozemkových úprav pokračujú
V roku 2010 budú práce pokračovať na etape„1/a/3 Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav „ - ide o zosúladenie druhov pozemkov evidovaných v katastri nehnuteľnosti a skutočných prešetrených a zameraných v teréne.
Pozemkové úpravy podliehajú zákonu Slovenskej národnej rady
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Pozemkové úpravy prebiehajú v troch nou vyhláškou bolo vyvesené dňa
etapách:
17. 3. 2009 v obci Richnava
Vypracovanie projektu pozemkových úprav § 8 -13 – I. Etapa
Vykonanie projektu pozemkových
úprav §14 - II. Etapa
Realizácia v projekte navrhnutých
spoločných zariadení a opatrení –
III. Etapa

V decembri 2008 projekt pozemkových úprav Richnava schválilo
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
vo výberovom konaní a práce na I.
Etape projektu sa začali v januári
2009. Projekt pozemkových úprav
je financovaný z prostriedkov ES.
Zhotoviteľom projektu pozemkových úprav Richnava je firma
CYB spol. s.r.o., Zimná č. 65,
052 01 Spišská Nová Ves zastúpená Ing. Irenou Hurníkovou a vedúcou projektu je Bc. Blanka Hupková pracovníčka Obvodného pozemkového úradu Spišská Nová Ves.
Dňa 16.3.2009 Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves
vydal Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav podľa § 8
odst. 1 zákona č. 330/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
a toto rozhodnutie spolu s verej-

po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia každý účastník pozemkových úprav v obci Richnava dostal
pozvánku na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových
úprav spolu s prihláškou a plnomocenstvom.

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v obci
Richnava bolo zvolané Obvodným pozemkovým úradom Spišská
Nová Ves a konalo sa dňa 23. 04.
2009. Zhromaždenie účastníkov
pozemkových úprav si na tomto
ustanovujúcom zhromaždení zvolilo predstavenstvo, ktoré zastupuje účastníkov združenia v konaní
o pozemkových úpravách a odsúhlasilo stanovy združenia.
Výsledkom volieb bolo predstavenstvo zložené z 9 členov za vlastníkov a užívateľov pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám
v tomto zložení:
Mgr. Anna Harmanová - predseda
Ing. Ján Šimko - podpredseda

Ing. Štefan Richnavský - za užívateľa
Pavol Kurilla, Mária Vaščáková
Ing. Klára Ždilová, Darina Francová
Ján Vaščák, Štefan Šuster.
Ďalšími členmi zo zákona sú:
Slovenský pozemkový fond Bratislava zastúpený regionálnym odborom Spišská Nová Ves a Lesy SR
š.p. zastúpené Odštepným závodom Prešov.

Postup prác na projekte:

V roku 2009 zhotoviteľ začal prá-

ce na etape „1/a1/1 Zriaďovanie,
určovanie a vyhľadávanie bodov
podrobného polohového poľa.“
Výsledkom prác bol elaborát vypracovaný zhotoviteľom s názvom
„Projekt budovania podrobného polohového bodového poľa“, ten bol
overený Správou katastra Gelnica.
Po ukončení prác na etape „1/ a1/ 1
Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového poľa“ zhotoviteľ pokračoval
v prácach na etape 1/ a/ 2 Prešet-
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renie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových
úprav“.
Prešetrenie hranice obvodu slúži na spresnenie priebehu hranice obvodu a vykonala ju komisia
spoločne so zhotoviteľom projektu. Pracovné zasadnutie komisie
sa uskutočnilo dňa 8.7.2009
na Obecnom úrade v Richnave. Komisia bola zložená z dvoch zamestnancov správneho orgánu, jedného
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zástupcu Správy katastra Gelnica,
zástupcu Obvodného lesného úradu, zástupcu SPF, PD Kluknava,
Urbariátu Richnava, Obce Richnava, predsedu a podpredsedu združenia účastníkov PÚ. Členovia komisie odsúhlasili priebeh navrhnutej hranice obvodu s doplnením 11
bodov. Celkovo sa zastabilizovalo
43 význačných lomových bodov.
Tieto body boli v katastri zastabilizované kamennými značkami
medzníkov.

V roku 2010 budú práce pokračovať na etape „1/a/3 Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav „ - ide
o zosúladenie druhov pozemkov
evidovaných v katastri nehnuteľnosti a skutočných prešetrených
a zameraných v teréne.

prácu geodetickej firmy potrebné
pri ďalších meračských prácach
v teréne.
Informácie o priebehu prác na Projekte pozemkových úprav Richnava
si môžu občania pozerať aj internetovej stránke www.pozemkovyurad.sk.

Aj touto cestou by som chcela poprosiť občanov obce Richnava, aby
zastabilizované kamenné značky
osadené v teréne neznehodnocovali a nevytrhávali, nakoľko sú pre

Bc. Blanka Hupková
Obvodný pozemkový úrad
Spišská Nová Ves

Obecné zastupiteľstvo v Richnave
schválilo rozpočet obce

Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom zasadnutí 15.12.2009 v súlade s § 21 odsek (3) zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schválilo rozpočet obce na rok 2010 a zobralo na vedomie rozpočet obce na roky 2011 a 2012.
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky
spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým
osobám a fyzickým osobám.
Rozpočet obce je predmetom verejnej diskusie, preto sa musí pred
prerokovaním najmenej na 15 dní
zverejniť na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Rozhodovanie o rozpočte je vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
nielen rozpočet obce ale aj každú
jeho zmenu.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom zasadnutí 15.12.2009
v súlade s § 21 odsek (3) zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schválilo rozpočet obce
na rok 2010 a zobralo na vedomie
rozpočet obce na roky 2011 a 2012.
V rozpočte zohľadnilo povinnosti obce vyplývajúce zo zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a opatrenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja Obce Richnava (PHRaSR
Obce Richnava. Schválený Rozpočet Obce Richnava je zverejnený
na www.richnava.sk.
Mgr. Anna Harmanová
starostka obce

Implementácia opatrení PHRaSR Obce Richnava
Spracovanie projektovej dokumentácie na ochranu pred povodňami potoka Slatvinka
(Hrišovský potok). V plánovaných výdavkoch sú zahrnuté náklady na verejné obstarávanie,
spracovanie projektovej dokumentácie, geodetické práce, geologický prieskum, spracovanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výzvu z Operačného programu Životné prostredie.
Revitalizácia Obce Richnava. V plánovaných výdavkoch sú zahrnuté náklady na verejné
obstarávanie, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výzvu z Regionálneho operačného
programu

Plánované
výdavky v €
15 620

10 765

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 1. etapa. V plánovaných výdavkoch sú zahrnuté náklady
na verejné obstarávanie a spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výzvu
z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

1 660

Aktualizácia Územného plánu Obce Richnava 2010.

24 767

Spracovanie štúdií na čistenie odpadových vôd v Obci Richnava.

6 640

Tlač publikácie o obci s názvom „Dejiny Richnavy“. V plánovaných výdavkoch sú zahrnuté
náklady na grafický návrh, prípravu do tlače, jazykovú korektúru a pridelenie ISBN.

11 470

Výkup pozemkov:
a) pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na ochranné pásmo vodného zdroja I. stupňa,
výkup prístupovej cesty k vodnému zdroju, z ktorého sú zásobované budovy šatne TJ, materská
škola, obecný úrad a elokovaná Základná škola Kluknava,
b) na parkovisko pri cintoríne

20 683

Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa v Materskej škole Richnava 260 v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce na základe zákona číslo 596/2003 Z.z. a na prevádzku školskej jedálne

52 859

Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rozvoj kultúry, športu, turistiky podľa všeobecne
záväzného nariadenia obce.

11 000

Poskytovanie opatrovateľskej služby obyvateľom obce prostredníctvom Spišskej katolíckej
charity na základe zmluvy a umiestnenie seniorov v zariadení sociálnych služieb podľa zákona
číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

7 718
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Novoročný koncert v Richnave
Začal sa nám Nový Rok 2010
a s ním aj nové radosti, starosti
a očakávania, čo všetko so sebou
prinesie. Okrem množstva osobných prianí a túžob, máme aj želania spoločné, a to najmä, aby bol
ten nový rok lepší, ako ten predchádzajúci, krajší, úspešnejší a snáď aj
pokojnejší. Spojenie krásy, úspechu
a pokojnej atmosféry predstavoval
v úvode nového roka Novoročný
koncert Základnej umeleckej školy z Krompách. Koncert sa konal
dňa 6. januára 2010, o 16.00 v rímsko-katolíckom kostole sv. Michala v Richnave. Na koncerte sa nám

predstavili mladí, úspešní, talentovaní hudobníci, ktorí už tradične,
ale opäť raz výnimočne, predviedli
svoje umelecké cítenie a zručnosť.
Úvod umeleckého popoludnia patril akordeónovému súboru, po ktorom nasledovala dvadsiatka rôznorodých skladieb a zvučných hudobných nástrojov. Svoje nadanie
predviedli chlapci, dievčatá i skupinky mladých umelcov, ktorí sa
predstavili hrou na rôzne nástroje, od orgánu, cez keyboard, flautu,
až po husle a veľkolepý záverečný
spev známej gospelovej skladby Oh
happy day, v podaní Komorného

Pôst, to je možnosť
vyjsť do púšte svojho
srdca ...
Nejde o to, aby sme podali výkon, ale ide o to, aby sme zaujali
postoj ...
MUDr. Pavol Strauss vo svojich
úvahách na pôstne nedele vidí tento čas zvláštnym spôsobom. Konfrontuje nás i náš čas – život, svet –
s Kristom, ktorý – hoci je Boh, tiež
poznal, čo je slabosť. Prežíval ju aj
za štyridsať dní pôstu v Judskej púšti. „Kristus unikol zo smradu zeme
do nevinnej a čistej atmosféry púšte. Ale ten, ktorý rozchýril o sebe,
že ho niet – diabol – Ho tu prepadol a pokúšal. A odraz toho vchádza
aj do nás. Len či odoláme! ... ...
... Sledovaním Kristovho putovania
púšťou celého života i vesmíru i každým kútom predstáv, oživíme v sebe
všetky, i latentné protilátky proti zlu
v nás i okolo nás.“
Pôst je čas, aby sme ku Kristovi,
ktorý ostáva s nami „po všetky
dni...“ (Mt 28,20) – hoci sú ako
púšte – aby sme k Nemu zaujali
postoj. Pokora a dôvera ...
Pokora, že neschopní sme svojimi
silami len premôcť to zlo, čo denno – denne zuby na nás cerí. A dôvera, že On je Boh, a hoci pozná
slabosť, je Boh a kráča blízko nás,
ba s nami.

Najhoršie je, ak si už na „smrad“
zvykneš ...
Vkročme odvážne do „čistej atmosféry púšte“.
Pôstny čas a blížiace sa misie v našej farnosti nám ponúkajú jedinečnú príležitosť nanovo objaviť pravú slobodu a teda radosť, krásu
a chuť života, ku ktorému nás Boh
povolal.
Svätý Otec Benedikt XVI. nám v tohoročnom pôstnom posolstve pripomína, že na Ňom sme bytostne
závislí: „Zoči-voči spravodlivosti kríža sa človek môže búriť, pretože skrze ňu sa ukazuje, že človek nie je sebestačná bytosť, ale potrebuje Iného, aby mohol byť naplno sám sebou.
Obrátiť sa ku Kristovi, veriť evanjeliu, znamená v podstate práve toto:
zbaviť sa ilúzie o sebestačnosti, a tak
objaviť vlastnú nedostatočnosť i nedostatočnosť druhých, a uznať, že
od Boha potrebujeme jeho odpustenie a jeho priateľstvo.“
Paľo Ondrík, kluknavský farár

zboru ZUŠ. Na predstavení odzneli mnohé známe skladby, tradičné
vianočné koledy i moderné ukážky.
Koncert v znamení novoročných
tónov interpretovaných nadanými mladými hudobníkmi, v pokoj-

nom prostredí nášho chrámu, preniesol kus pokoja a krásy aj do našich sŕdc a myslí.
Bc. Martina Horváthová

P. O. Hviezdoslav
Elégie pôstne.
Je smutný čas. Čas velikého pôstu.
Čas odriekania, pokánia a skruchy;
čas nechať krivú, voliť cestu prostú
a spoločenstvo prervať s mrcha duchy.
Čas úprimne sa priznať chybám, hriechom
(bo kto je od ich lipkavých špín suchý?)
a nielen uznať, ale plným spechom
i oželieť ich. (Bo kto v tomto skrbí,
je netvor; toho hruď je diabla mechom…)
čas tedy všetky pozahladiť štrby,
čo vyhrýzli psi: vášne pajednaté;
rozhádzať svárov tŕňovité hŕby,
tak stezku zrovnať a ísť — a riecť: Brate
môj, prepáč! Ako skrvavená láska,
hľa, poručila tamto na Golgate:
ach, učiň tiež… Hej, že sa pukla páska,
ja vinen sám! — Ja zmyslel v tvojom oku
zrieť brvno, kdežto nemal si ni vláska.
Ja namieril hrot proti tvojmu boku,
osídla strojil, užieral ti z mania,
česť tvoju máčal v mrzkých pomlúv stoku;
ja ničomník ten bol, ja tvoja rana
i hana. — Och, jak v svedomí ma páli
tá výčitka, zmij z pekla vyšľahaná —
Včuľ tlak zas — valí kýs´ sa balvan skaly —
ha! tresknul; teraz každý kus však škvarí!
Ó, milosť! Popol v temä ostydalý…
Poď; obetovať chcem sa na oltári
pred bohom-zmiercom celý, v skrúšenosti;
chcem nahradiť ti duše, srdca dary:
len odpusť!…
Lež kto dnes sa takto postí?
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Finalistkou súťaže MISS Slovensko 2010
je aj Richnavčanka, Leona Čechová
Pokojnú atmosféru v našej obci rozprúdila príjemná správa, keď sme sa dozvedeli, že finalistkou jednej z najprestížnejších súťaží krásy,
MISS Slovensko 2010, je aj Richnavčanka, Leona Čechová. Rozhovor s úspešnou finalistkou Vám ponúkajú naše Richnavské noviny.
senosť v tejto brandži?

Skúšala som rôzne agentúry. No
zmluvy som nepodpisovala, lebo
som si ešte nebola istá, či sa tomu
chcem venovať. Postúpila som aj
do semifinále súťaže Elite Model
Look, no semifinále som sa nezúčastnila.

10. Ako sa Ti spolupracuje s tímom odborníkov a vedením celej súťaže? Majú na Vás
vysoké nároky a požiadavky?
Zatiaľ nemajú vysoké nároky, aspoň mne sa nezdajú. Chcú od nás
úplne bežné vecí, ktoré sa očakávajú od modeliek. Všetci sú veľmi
milí, priateľskí a je s nimi zábava.
Spolupracuje sa nám s nimi veľmi dobre.

4. Aké sú tvoje doterajšie skúsenosti
s modelingom a podobnými súťažami
krásy?
11. Ako stíhaš v týchto dňoch školu a súTáto súťaž je prvá takže nemám časne aj súťaž MISS SR 2010?
ešte skúsenosti. A v modelingu
len minimálne, absolvovala som
len pár prehliadok na Slovensku.

5. Ako prebiehal casting na MISS SR
2010? Aká bola porota?
Na castingu sa vyberali dievčatá, ktoré potom dostali pozvánku do semifinále, ktoré sa konalo
v Bratislave. Tam sa už rozhodovalo o finalistkách. Porota bola veľmi
milá a nebola ani prísna. S ľuďmi,
ktorí boli v porote doteraz spolupracujeme a zatiaľ nemám s nimi
problém, práve naopak všetci si
veľmi dobre rozumieme.

6. Aké boli Tvoje pocity potom, ako si
sa dozvedela, že postupuješ?

Také zmiešané, bola som aj rada
a na druhej strane som sa toho trochu obávala, ale zatiaľ je všetko super. Uvidíme ako to pôjde ďalej.

7. Ako na Tvoj postup reagovalo Tvoje
okolie, rodina, kamaráti, spolužiaci
a učitelia v škole?
Obyvateľov Richnavy určite prekvapila a v zapätí aj milo potešila správa, keď sme sa dozvedeli,
že tohtoročnou finalistkou jednej
z najprestížnejších súťaží krásy na Slovensku MISS Slovensko
2010, je aj rodáčka z našej obce
Leona Čechová. Leona sa zúčastnila castingu v Košiciach, kde ju
s pomedzi množstva uchádzačiek,
vybrala odborná porota a dnes je
jednou z pätnástich finalistiek jubilejného 15. ročníka súťaže MISS.
Castingy sa konali v siedmych slovenských mestách a úlohou poroty bolo vybrať niekoľko desiatok
dievčat, z ktorých napokon vzišla
finálová pätnástka, uchádzajúca sa

o titul súťaže krásy Miss Slovensko 2010. Redakcia Richnavských
novín, požiadala Leonu Čechovú
o rozhovor, ktorého prepis Vám ponúkame v nasledujúcich riadkoch.

Všetci mi blahoželali, tešia sa spolu so mnou a držia mi palce. Učitelia mi taktiež prajú.

Mam individuálny študijný plán.
V týchto mesiacoch školu ešte veľmi často nevynechávam, no na nasledujúce mesiace, najmä marec
a apríl, je toho viac. Uvidím, ako
to budem zvládať.

12. Na čo sa počas súťaže najviac tešíš
a naopak, z čoho máš najväčšie obavy?

Teším sa na celý harmonogram súťaže, ktorý máme, pretože je tam
veľa zaujímavých akcií. A možno aj
na samotné finále, bude to zábava.
Obavy nemám z ničoho, beriem to
skôr ako príležitosť a nie ako súťaž.

13. Aká je Tvoja najpríjemnejšia a najnepríjemnejšia skúsenosť počas Tvojho
doterajšieho účinkovania v súťaži MISS
SR 2010?
Zatiaľ toho nebolo veľa. Najpríjemnejšie bolo asi fotenie portrétov, bola to zábava. Nič nepríjemné som zatiaľ počas súťaže nezažila. Možno iba to skoré vstávanie,
ktoré je dosť namáhavé.

14. Máš trému? Ak áno, ako ju zvládaš?

Trému som zatiaľ nemala, až sa
sama tomu čudujem.

8. Ako prebieha celková príprava na sa- 15. Aké sú Tvoje plány? Bez ohľadu
motný finálový večer? Čo všetko musíte na to, či súťaž vyhráš alebo nie, plánuako finalistky absolvovať? Je to nároč- ješ sa modelingu venovať aj v budúcnosné?
ti? Baví Ťa svet modelingu?

1. Čo Ťa viedlo k tomu, aby si sa prihlá- Máme rôzne sústredenia doma aj Ešte stále nie som presvedčená, či
sila na casting na MISS SR 2010?
v zahraničí. Fotíme, natáčame upú- sa chcem modelingu venovať. Aj
Moji rodičia. Najprv som tam nechcela ísť, no potom som si povedala za skúšku nič nedám.

tavky, máme mediálne vstupy a absolvujeme rôzne pobyty.

Prihlásila som sa sama. Dala som
na známych, ktorí ma nato nahovárali.

Určite kamarátky. Keď sme spolu,
ani nevnímame, že sme v nejakej
súťaži, skôr si to užívame ako sa
len dá. Myslím, že vzťahy sú skôr
kamarátske ako súťaživé.

9. Aká je finálová zostava, ste kamarát2. Prihlásila si sa sama, alebo Ťa prihlá- ky, alebo skôr nekompromisné konkurentky?
sil niekto iný?

3. Kedy si sa začala venovať modelingu,
alebo je MISS SR 2010 Tvoja prvá skú-

preto som sa prihlásila do tejto súťaže, lebo chcem v nej získať motiváciu.
Ďakujem za rozhovor
Bc. Martina Horváthová
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Informácia zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 7. zasadnutí 15.12.2009
zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontrol vykonaných
podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2009,
schválilo Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. polrok
2010, schválilo Zmenu Rozpočtu
IV/2009, zobralo na vedomie Sta-

novisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce
na roky 2010 - 2012 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2010, schválilo
Rozpočet Obce Richnava na rok
2010 a zobralo na vedomie Rozpočet Obce Richnava na roky 2011
a 2012, schválilo Štruktúru dotácii na rozvoj telesnej kultúry pre
jednotlivé skupiny obyvateľov

na rok 2010, uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení obce
číslo 2/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Richnava, uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení obce číslo 3/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Richnava a uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení obce číslo 4/2009 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Richnava.

Richnavské klzisko „ide na dračku“
Ľadové klzisko v Richnave sa už
dávno stalo neodmysliteľnou súčasťou zimných dní obyvateľov
našej obce. Klzisko denne navštevuje množstvo korčuliarov z Richnavy a čoraz viac záujemcov nachádzame aj v okolitých obciach. Obľúbenosť si získalo najmä svojou
kvalitou a dobrými podmienkami,
o ktoré sa pravidelne stará tím ľudí
pod vedením Obce Richnava. Klzisko je určené pre všetkých, ktorí
radi dajú prednosť aktívnemu pohybu, pred vysedávaním pri televízií, najmä počas dlhých zimných
dní a večerov. Na naše klzisko radi
zavítajú mladí i starší, skúsení kor-

čuliari i menej zdatní návštevníci.
Klzisko je otvorené vo vyhradenom čase pre korčuliarov, ale samozrejme aj pre hokejistov i celé,
často už vopred zorganizované hokejové tímy. Čoraz viac pozornosti si klzisko v Richnave získava aj
u ľudí z okolitých obcí, čo nás veľmi teší. Najväčšími nadšencami
klziska sú samozrejme deti a mládež z našej obce. Redakcia Richnavských novín sa preto rozhodla
osloviť niektorých z nich so súborom otázok, týkajúcich sa nášho
klziska. Oslovili sme šiestich mladých ľudí z našej obce, ktorí snáď
najlepšie vedia zhodnotiť a popísať

podmienky nášho klziska. Redakcia novín konkrétne oslovila Mirku
Cenkú, Gabiku Ondášovú, Paulu
Richnavskú, Mira Medveca, Dávida Kuchára a Mariána Semana. Poskytnuté otázky a odpovede oslovených respondentov, si môžete prečítať v nasledujúcich odstavcoch.

1. Navštevujete klzisko v Richnave?

Mirka: Jasné, ak je voľný čas, rada
si idem zakorčuľovať.
Gabika: Áno a veľmi rada.
Paula: Samozrejme, aj s mojou sestrou a najmä cez víkend.
Miro: Jasné, že áno.
Dávid: Áno.
Majo: Áno, veľmi rád.

2. Ako celkovo hodnotíte klzisko v Richnave?

Mirka: Tak, ak by som ho mala
ohodnotiť od 0-10, dala by som
mu hodnotu 8.
Gabika: Ja by som mu dala hodnotu 9.
Paula: Ja by som ho ohodnotila
hodnotou 7.
Miro: Klzisko je v pohode, nesťažujem sa.
Dávid: Hodnotím ho veľmi dobre.
Majo: Som spokojný, iné obce často nemajú ani ľad.

3. Ste spokojní s veľkosťou klziska,
kvalitou ľadu, bezpečnosťou, vstupným,
otváracou dobou a s celkovou údržbou
klziska?

Mirka: No, tak k tomu nemám čo
podotknúť, som spokojná.
Gabika: Som spokojná. Možno by
mohlo byť trochu väčšie, pretože sa
tam niekedy tlačíme, kvalita ľadu
je dobrá, bezpečnosť tiež, vstupné
je v pohode, akurát by sa klzisko
mohlo otvárať skôr, najmä v sobo-

tu a nedeľu.
Paula: Spokojná som s väčšinou
z uvedených vecí. Nespokojná
som s otváracou dobou a niekedy
aj s kvalitou ľadu.
Miro: Mne vyhovuje všetko.
Dávid: Áno, som spokojný.
Majo: Nie som veľmi spokojný
s bezpečnosťou na klzisku.

4. Čo sa Vám na našom klzisku najviac
páči?

Mirka: Mantinely.
Gabika: Páči sa mi, že niekedy nám
nezakazujú hrať naháňačky.
Paula: Fíha ... tak asi ľudia, ktorých tam stretávam.
Miro: Predajcovia lístkov, ale nie,
žartujem.
Dávid: Ľad, najmä vtedy keď je
dobre poliaty a bez dier.
Majo: To, že sa mám kde vykorčuľovať.

5. Čo by ste na klzisku radi zmenili?

Mirka: Lavičky, mohlo by ich byť viac.
Gabika: Zmenila by som možno
veľkosť, ale najmä otváraciu dobu.
Paula: Mohla by nám na klzisku
hrať hudba, tiež by sa tam mohol
opäť predávať čaj a ešte lavičky,
ktorých by malo byť určite viac.
Miro: Nič, všetko je dobré.
Dávid: Uvítal by som viac lavičiek.
Majo: Bol by som rád, keby nám
na klzisku hrala hudba.

6. Čomu dávate prednosť, korčuľovaniu,
či hraniu hokeja?

Mirka: Korčuľovaniu samozrejme.
Gabika: Korčuľovaniu.
Paula: Jednoznačne korčuľovaniu.
Miro: Tak momentálne väčšinou
korčuľovaniu.
Dávid: Dávam prednosť hokeju.
Majo: Jednoznačne korčuľovaniu.

7. Stretávate sa na klzisku aj s kamarátmi
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z iných obcí? Ak áno, odkiaľ napríklad.

Mirka: Áno často, väčšinou z Kluknavy.
Gabika: Áno, najmä z Kluknavy
a Hrišoviec.
Paula: Áno, najčastejšie z Kluknavy a Hrišoviec.
Miro: Samozrejme, najmä z Kluknavy.
Dávid: Áno, hlavne z Krompách
a z Kluknavy.

Majo: Áno stretávam, najmä zo
Štefanskej huty, Krompách a z Hrišoviec.

8. Sú Vaše zimné večeri a víkendy zaujímavejšie keď viete, že ich môžete tráviť
s kamarátmi na ľade?

Mirka: Áno, ale aj podľa toho, koľko je vonku stupňov.
Gabika: Áno, na klzisko idem vždy,
keď sa už doma nudím.
Paula: Áno, oveľa zaujímavejšie.

Miro: Jasné, vždy sa na klzisko veľmi teším.
Dávid: Áno, sú.
Majo: Áno, sú.

9. Uvítali by ste takéto klzisko v Richnave aj v nasledujúcich rokoch?

Paula: Áno, áno, áno!
Miro: Pravdaže, je to už tradícia.
Dávid: Určite by som bol rád, keby
sme klzisko mali aj v nasledujúcich
rokoch.
Majo: Samozrejme.

Mirka: Jasné, bez neho si už zimu
v Richnave nevieme predstaviť.
Gabika: Áno, buďme radi, že
v Richnave máme také super klzisko.

Ďakujem za rozhovor
Bc. Martina Horváthová

Miestne dane a poplatky
Rozhovor s Mgr. Annou Harmanovou, starostkou obce
Obec pri výkone samosprávy rozhoduje vo veciach miestnych daní
a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu
Čo sa skrýva pod pojmom daň?

Daň je platba fyzických alebo
právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá správca dane - obec v prospech
verejného rozpočtu na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti.

Čo znamená byť správcom dane?

Byť správcom dane znamená vykonávať správu daní, ktoré sú určené
platnými predpismi na území danej obce. Správcom dane je obec –
orgán miestnej samosprávy. Miestne dane sú upravené zákonom č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o miestnych
daniach a poplatku“).

Aké činnosti zahŕňa správa miestnych
daní a poplatku?

Patria sem rôzne činnosti správcu
dane, ktoré vyplývajú nielen zo zákona o miestnych daniach a poplatku, ale aj zo zákona č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“).
Správa daní je evidencia a registrácia daňových subjektov a ich vyhľadávanie, overovanie podkladov
k správnemu určeniu daní, daňové konanie, v ktorom sa rozhodu-

je o právach a povinnostiach daňových subjektov, daňová kontrola,
evidovanie daní a usporiadanie daňových preplatkov a nedoplatkov,
daňové exekučné konanie, a ďalšie
súvisiace činnosti upravené zákonom o miestnych daniach a zákonom o správe daní.

Takže obec vyrubuje a vyberá dane, keď
je platný zákon o miestnych daniach
a poplatku a zákon o správe daní?

Áno, avšak skôr, ako obec začne
vyrubovať a vyberať miestne dane
podľa týchto zákonov, musí ich
ešte zaviesť vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré platí na jej
území. Legislatívny proces schvaľovania všeobecne záväzného nariadenia obce upravuje §6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obec Richnava zaviedla všeobecným záväzným nariadením tieto
druhy miestnych daní: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň
za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie
prístroje. Vo všeobecne záväznom
nariadení môže obec určiť len také
podmienky, na ktoré ju splnomocňuje zákon o miestnych daniach
a poplatku.

A čo poplatok za odpad, je potrebné aj
tento zavádzať vo všeobecne záväznom
nariadení?
Nie, tento poplatok je zavedený zákonom o miestnych daniach a poplatku, ale napriek tomu je obec povinná poplatok za odpady vyberať.
Napriek tomu obec musí upraviť

vo všeobecne záväznom nariadení
podrobnosti k tým ustanoveniam,
na úpravu ktorých ju splnomocňuje zákon o miestnych daniach a poplatku, napr. určiť sadzbu poplatku, zníženie alebo odpustenie poplatku.

Ako prebieha celý proces vyrubenia
dane počnúc prijatím daňového priznania obcou?

Zvyčajne pred samotným prijatím
daňového priznania obcou si daňovník vyzdvihne potrebné tlačivo daňového priznania a informuje sa u príslušného zamestnanca
obce o podrobnostiach pri jeho vypĺňaní a o platných sadzbách dane
pre príslušný rok. V rámci súčinnosti s daňovým subjektom zamestnanec obce poskytne aj konzultačnú pomoc pri jeho vypĺňaní.
Po prijatí daňového priznania v podateľni obce je daňovníkovi vydané potvrdenie o prijatí tohto priznania. Zaevidovaním priznania
v podateľni obce, to znamená pridelením čísla došlej pošty, pridelením referenta - zamestnanca zodpovedného za jeho ďalšie spracovanie
a prenesením údajov do elektronickej podoby je daňové priznanie pripravené pre ďalšie daňové konanie u zamestnanca na úseku správy daní a poplatku.
Tento zamestnanec skôr ako dôjde
k samotnému vyrubeniu dane pre
daňovníka preverí evidenciu daňovníka v počítačovom systéme
obce, ak nie je vedený ako daňovník, zaregistruje ho s potrebnými
identifikačnými údajmi a napokon overí podklady uvedené v daňovom priznaní. Overovanie podkladov napr. pri vyrubovaní dane
z nehnuteľností prebieha zvyčajne
v súčinnosti so Správou katastra

nehnuteľností, buď písomne alebo prostredníctvom ich internetovej aplikácie, prípadne miestnym
zisťovaním za účelom správneho
určenia dane.
Ak sú údaje v daňovom priznaní
uvedené správne, zamestnanec ich
podľa jednotlivých druhov nehnuteľností zaeviduje pre daného daňovníka do softvéru na evidenciu
daní a poplatkov akoby na jeho
„elektronickú kartu“. Počet zápisov na tejto „karte“ závisí od počtu a druhu nehnuteľností uvedených v daňovom priznaní. V prípade, že správca dane a poplatku
má pochybnosti o údajoch uvedených v podanom daňovom priznaní, vyzve daňovníka na ich doplnenie, alebo na vyjadrenie sa k zisteným nedostatkom.
Napokon, ak sú už podklady v daňovom priznaní správne a údaje
prenesené na „elektronickú kartu“, môže už dôjsť k samotnému
vyrubeniu dane a vystaveniu platobného výmeru. Vyrubenie dane
je vlastne určenie výšky dane pre
daného daňovníka v príslušnom
zdaňovacom období a jej zapísanie
na tzv. „elektronickej karte“. Povinnosť vyrubiť zavedenú miestnu
daň a poplatok za odpady vyplýva obci zo zákona o miestnych daniach. Po vyrubení dane zamestnanec na úseku správy daní a poplatkov vystaví podľa jednotlivých
daňovníkov a druhov daní platobné výmery pre dané zdaňovacie obdobie.

Vyrubenie dane je vlastne zdĺhavý proces, pretože je potrebné evidovať daňovníkov do elektronického systému. Aký je
celkový počet daňovníkov v obci?
Evidencia a tzv. vytváranie elektronických kariet daňovníkov je veľ-
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mi potrebná pre rýchle zorientovanie sa v množstve daňovníkov,
avšak nie je to stále a pevné číslo. Ich celkový počet sa v príslušnom zdaňovacom období mení.
Celkový počet daňovníkov v obci
je potrebné rozdeliť podľa druhu
dane, ktorú platia. Pre daň z nehnuteľností bolo v roku 2009 evidovaných 400 daňovníkov, pre poplatok za komunálne odpady 600,
daň za psa k 1.1.2010 platilo 130
daňovníkov.

Evidencia daňovníkov obsahuje značný
počet osôb. Akým spôsobom vznikla?

Elektronické karty daňovníkov
boli vytvorené po uvedení zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku do praxe v roku
2005 na základe údajov z daňových
priznaní k dani z nehnuteľností,
oznámení poplatníkov o poplatku za odpady a daňových priznaní
k dani za psa, ktoré boli daňovníci
v roku 2005 povinní podať, vzhľadom na platnosť nového zákona.
V tomto období bolo potrebné zaevidovať a naplniť údaje o všetkých
daňovníkoch naraz, čo predstavovalo približne 1050 osôb. Aj prechodným ustanovením tohto zákona bolo umožnené vyrubiť daň
na jeseň roku 2005, čím bol vytvorený časový priestor na napĺňanie
elektronického systému obce. Postupne s jednotlivými zmenami zo
strany daňovníkov sa táto evidencia aktualizuje, spravidla najviac
zmien je začiatkom roka, kedy je
povinnosť do 31. januára podávať
daňové priznania k dani z nehnuteľností, ale aj v priebehu roka, pri
zmene poplatníkov za odpady, alebo zmenách v evidencii daňovníkov daní za psa.

Ako sa vyrubujú dane a poplatok za odpady? Prečo sa nevyrubujú všetky dane
a poplatok naraz?

Daň z nehnuteľností sa vyrubuje
každoročne na príslušné zdaňovacie obdobie na základe údajov
uvedených daňovníkom v daňovom
priznaní. Táto daň sa vyrubuje platobným výmerom podľa stavu k 1.
januáru príslušného roka. Vo všeobecnosti platí, že daň z nehnuteľností sa vyrubuje na celé zdaňovacie obdobie.
Daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje správca dane vyrubuje
platobným výmerom iba v prvom
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zdaňovacom období, t.j. pri vzniku daňovej povinnosti. V ďalších
zdaňovacích obdobiach obec daň
nevyrubuje platobným výmerom,
pretože daňovník je povinný daň
zaplatiť na účet obce alebo v hotovosti bez vyrubenia platobným výmerom. Daň za psa sa platí každoročne do 31. januára daného roka.
Pri poplatku za odpady, tak ako
pri dani z nehnuteľností, obec vyrubí poplatok každoročne platobným výmerom. V prípade, ak poplatník prevezme na seba plnenie
povinností za ostatných členov domácnosti, vyrubí správca poplatku
poplatok za odpady tejto osobe aj
za ostatných členov domácnosti
jedným platobným výmerom.
Jednou zo zásad daňového konania
je, že sa v ňom postupuje v súlade
so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Obec vyrubuje miestne
dane a poplatok za odpady v súlade so zákonom o miestnych daniach a poplatku, zákonom o správe daní a platného všeobecne záväzného nariadenia obce, kde sú
stanovené pravidlá ich vyrubovania. Vzhľadom k tomu, že každé
vyrubenie dane predstavuje samostatné konanie a cieľom je správne vyrubenie a vybratie konkrétnej
dane a poplatku, je potrebné postupovať jednotlivo.

Vyrubovanie daní platobným výmerom a ich doručovanie bolo zavedené
od roku 2005. Je potrebné ich doručovanie poštou?

V prípade vyrubovania daní platobným výmerom a ich doručovania je
potrebné uviesť, že takýto postup
bol platný a pre obec záväzný aj
pred účinnosťou nového zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a v iných obciach a mestách
sa bežne praktizoval.
Podľa zákona o správe daní sa
úradné písomnosti doručujú adresátovi spravidla poštou, pričom
do vlastných rúk sa doručujú tie
písomnosti, o ktorých to výslovne
ustanovuje tento zákon. Platobné
výmery na dane a poplatok sú jedny z tých písomností, ktorých doručovanie do vlastných rúk je vyžadované zákonom o správe daní.
Základným dôvodom je plynutie
následných lehôt po doručení platobného výmeru, ktoré určujú jeho
právoplatnosť a vykonateľnosť.
Tieto skutočnosti musia byť určené pevným dátumom, ktorý sa od-

víja od dátumu doručenia platobného výmeru.

Takže doručením platobného výmeru
sa celé daňové konanie nekončí. Aké
činnosti obec následne vykonáva po ich
doručení?

Obci ako odosielateľovi platobných výmerov sú poštou vrátené
doklady o doručení týchto listín,
pričom ich zamestnanec na úseku
daní a poplatkov priloží k platobnému výmeru, vyznačí na ňom dátum
právoplatnosti a dátum vykonateľnosti konkrétneho výmeru, zaeviduje doručenku do elektronického systému pre správu daní a podľa jednotlivých daňovníkov uloží
do spisu pre každého daňovníka samostatne. Vytvorenie spisov sa postupne praktizovalo s doručovaním
daňových priznaní obci.
Obec okrem samotného vyrubenia dane a zaslania platobných výmerov daňovníkom vykonáva aj
ďalšie činnosti určené zákonom
o správe daní a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov. Ide
prevažne o evidovanie daní a poskytovanie údajov do účtovníctva
obce s porovnávaním zhody jednotlivých platieb daňovníkov v systéme účtovníctva so systémom správy daní, predkladanie a poskytovanie údajov o dani z nehnuteľností
a platbách po skončení zdaňovacieho obdobia Ministerstvu financií
SR vypĺňaním výkazu o dani z nehnuteľností, ktorý je obec povinná do 31. marca predložiť v elektronickej forme a zároveň doručiť
v písomnej forme jeden výtlačok
podpísaný starostom a opatrený
odtlačkom úradnej pečiatky spracovateľovi.
Ďalšou z časovo náročných a samostatných činností je daňové exekučné konanie, ktoré je konaním,
v ktorom správca dane – obec vymáha daňové nedoplatky a peňažné plnenia uložené rozhodnutím.

Čo je potrebné na začatie daňového exekučného konania?

Nevyhnutným predpokladom pre
začatie daňového exekučného konania je existencia exekučného titulu, ktorým je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie (platobný
výmer), ktorým bolo uložené peňažné plnenie, alebo vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov
v prípade nevykonávania rozhodnutia, ktorý zamestnanec správ-

cu dane zostaví z údajov evidencie daní. Ako už bolo skôr uvedené, právoplatnosť a vykonateľnosť
platobného výmeru je možné určiť
len na základe zákonne doručeného výmeru s dokladom o jeho doručení. Dátum prevzatia, ale aj dátum späť vrátenia poštovej zásielky, je pre obec kľúčovým dátumom
v ďalšom daňovom konaní.

Z uvedeného je zrejmé, že len právoplatné a vykonateľné rozhodnutie alebo platobný výmer je možné vymáhať
od daňového dlžníka prostredníctvom
exekučného konania. Eviduje obec aj
daňové nedoplatky, ktoré nie je možné
vymôcť?

Áno, obec má v evidencii také pohľadávky - nedoplatky, ktoré nie je
možné z rôznych zákonných dôvodov vymôcť. Je možné ich rozdeliť do dvoch skupín: prvou z nich
je skupina pohľadávok voči daňovníkom z obdobia, keď obec nevykonávala správu daní prostredníctvom elektronického systému
a vyberala dane bez doručovania
platobných výmerov daňovníkom.
Z tohto dôvodu obec nemá potrebné doklady na ich vymoženie.
Ide o pohľadávky, ktoré vznikli pred rokom 2005 a sú vo výške
1 189,97 € .
Druhou skupinou sú tie, ktoré boli
obcou vyrubené platobným výmerom, avšak daňoví dlžníci nedisponujú majetkom, ktorý by mohol
podliehať daňovej exekúcii. Ich výška predstavuje v súčasnosti sumu
34 011, 05 EUR. Avšak zatriedeniu do tejto skupiny „nevymožiteľných“ pohľadávok predchádza
snaha o ich vymoženie s celým
procesným postupom v rámci exekučného konania.
Ďakujem za rozhovor
Bc. Martina Horváthová
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Zabezpečovanie
prevádzky klziska
Rozhovor so starostkou obce
Využitie klziska v prospech zdravého spôsobu života a v prospech
rozvoja športu v našej obci
1. Pani starostka, môžete zhrnúť, koľko
finančných prostriedkov bolo priebežne,
ročne vložených obcou do zriadenia,
spravovania a prevádzkovania klziska
a zároveň koľko finančných prostriedkov obec získala z vybraného vstupného
od návštevníkov.

2. Ktoré činnosti obec zabezpečuje v súvislosti s prevádzkovaním klziska?

Z prevádzkovania klziska vyplývajú
pre obec činnosti: príprava a podpis dohôd o vykonaní práce, postavenie mantinelov klziska, obsypanie mantinelov, polievanie klziska, odhŕňanie snehu z klziska,
nákup vstupeniek, označenie vstupeniek, predaj vstupeniek na klzisku, dohľad nad návštevníkmi klziska, odovzdávanie vstupného do pokladne obce, evidencia predaných
vstupeniek, evidencia prijatých finančných prostriedkov zo vstupného v účtovnej evidencii obce,
evidencia odpracovaných hodín
pri prevádzke klziska. Tieto všetky činnosti obec doposiaľ zabezpečuje na základe dohôd o vykonaní práce a zamestnancami obce
– účtovníkom a ekonómom obce.

Na začiatku je potrebné povedať,
že správa klziska vo vlastníctve
obce je samosprávnou pôsobnosťou obce financovanou z rozpočtu obce, závislou na počasí. Obec
Richnava klzisko nielen spravuje ale zatiaľ aj prevádzkuje. Prevádzka klziska nie je zisková, je
pre obec stratovou činnosťou, napriek tomu ju obec zabezpečovala, zabezpečuje a aj v budúcnosti
bude zabezpečovať, pretože korčuľovanie je v prospech zdravého
spôsobu života obyvateľov a v prospech rozvoja športu v našej obci.
Počet návštevníkov nášho klziska preukazuje evidencia predaných vstupeniek vedená obcou.
Objem finančných prostriedkov
vynaložených na zriadenie a prevádzkovanie klziska je presne vedený v účtovnej evidencii obce:

Ďakujem za rozhovor
Bc. Martina Horváthová

Rok

Počet
predaných
vstupeniek

Príjem z predaja
vstupeniek v €

Investičné a prevádzkové
náklady na klzisko v €

2004

0

0

3 816,08

2005

1 250

314,34

0

2006

1 525

382,22

62,74

2007

558

140,07

760,14

2008

637

163,14

1 606,93

2009

1 341

394,80

3 406,50

2010

1381

356,20

1 261,50

Október, mesiac úcty
a životnej múdrosti
Skončili sa nám teplé letné dni
a znenazdania prichádza chladnejší september a október. V nejedno októbrové ráno keď sa prebudíme, hľadíme okolo seba a nestačíme sa diviť, čo sa to v prírode
deje. Cez okno z teplej izbičky
pozorujeme meniacu sa prírodu,
ktorá hýri tými najkrajšími farbami, zlatožltou, červenou, hnedou.
Lístie sa pomaly vzdáva sviežej zelenej, ktorú nahrádza smutnejšia
sivá. A práve takýto je aj život človeka. Rôznorodý a pestrý ako príroda sama. Tak, ako plynie prúd
času v prírode, a tá nám špeciálne
na jeseň predvádza svoju moc, sa
i človeku míňa deň za dňom, rôčik za rôčikom, až nastáva tá ľudská jeseň, jeseň nášho života. Je to
čas spomínania na to, čo sme zažili a prežili. Tak ako opadané jesenné lístie, aj naše spomienky sú pestré, niektoré veselé, iné smutnejšie,
odeté v šedej. Oveľa viac ako inokedy si pripomíname a bilancujeme životné skúsenosti, vedomosti
a múdrosti, čo sme sa na našej životnej púti naučili. V spomienkach
nachádzame prežité roky, mesiace
a dni z ktorých si skladáme pestrú
mozaiku svojho života. Nachádzame chvíľky, ktoré ako náruč rozkvitnutých poľných kvetov by sme
chceli rozdať svojim blízkym, aby
sme sa spolu s nimi tešili zo svojich
veľkých i malých životných úspechov. Stalo sa už viac ako peknou
tradíciou, že práve jesenný mesiac
október je Mesiacom úcty k starším, kedy si o niečo viac spomíname na našich starších spoluobčanov. Ani tohto roku tomu nebolo
inak a v našej obci sa usporiadalo
stretnutie dôchodcov. Obecné zastupiteľstvo a starostka obce Richnava pozvali starších spoluobčanov
obce na slávnostné stretnutie dňa
16. októbra 2009. Program stretnutia bol ako tradične pestrý. Začal sa slávnostnou svätou omšou
v rímskokatolíckom kostole sv. Michala v Richnave, po ktorej nasledovalo veselé vystúpenie detí z Materskej školy. Naši najmenší zaspievali prítomným babkám a dedkom
svoje pesničky a zarecitovali bás-

ničky, ktoré si usilovne nacvičovali už niekoľko dní predtým. Radosť
z veselého štebotu nemali len deti,
ale najmä naši starkí, ktorým bolo
vystúpenie venované. Po programe
v kostole sa pozvaní hostia presunuli do pohodlia reštaurácie Bašta,
kde slávnosť pokračovala. V úvode
programu sa rozsiahlym pásmom
ľudových piesní a tancov predstavil folklórny súbor Kluknavčanka.
Členovia súboru zo susednej obce
Kluknava predviedli svoje umenie a znamenitým spôsobom nám
priblížili rôzne staré zvyky a tradície ľudí z dedinského prostredia. Po malej ľudovej veselici sa
našim starším spoluobčanom prihovorila starostka obce Richnava
Mgr. Anna Harmanová, ktorá im
svojimi slovami vyjadrila úprimnú
vďaku a popriala najmä zdravie
a pokojnú jeseň života v kruhu svojich blízkych. Po príhovore nasledovala slávnostná večera a posedenie aj s poslancami obecného zastupiteľstva. Slávnostné stretnutie sa
tešilo hojnej účasti pozvaných občanov z Richnavy, a opäť raz bolo
príjemným spestrením ich každodenného života. Každodenný život
človeka je ako koberec popretkávaný rôznymi nitkami, nitkami obyčajnými, akými sú tie všedné dlhé
dni, ale i niťami zlatými, ako sú dni
pohody, radosti, dni návštev detí,
či vnúčat. Veríme, že práve takýto,
ako tá zlatá niť, bol aj deň stretnutia dôchodcov obce Richnava.
Na záver by som rada citovala známy veršík.
„Človek je krásny nielen vtedy, keď
má pružný krok. Človek je krásny
podľa múdrosti, čo zračí sa mu
v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on
bol mladý. Človek je krásny vtedy,
keď ho ľudia majú radi.“
Bc. Martina Horváthová
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Z činnosti KST Bradlo Richnava
Členovia Klubu slovenských turistov Bradlo Richnava v roku 2009 usporiadali vlastné turistické podujatia,
kde reprezentovali nielen náš klub, ale aj obec Richnavu.
Boli to najmä podujatia: Memoriál Milana Vaščáka, návštevu
zrúcaniny Jasenovského hradu, Zborovského hradu, mesta
Bardejova a jeho okolia, Vianočný pochod na Plejsy.
Zúčastnili sa na okresných akciách: Štefanský výstup na Sľubicu, Silvestrovský výstup na Roháčku, ale aj na celoslovenských akciách, či vlastných súkromných túrach doma či v zahraničí. Boli to
akcie pešej, vysokohorskej, lyžiarskej turistiky i cykloturistiky. O činnosti KST Bradlo Richnava v období január – júl 2009 ste sa mohli
dočítať v júlovom čísle minuloročných Richnavských novín.

Na konci letných prázdnin dňa 31.
augusta 2009 KST Bradlo Richnava usporiadal Memoriál Milana Vaščáka na Bradle, kde bol pre
účastníkov pripravený guláš, pre
deti boli pripravené súťaže a sladká odmena. Na akcii sa zúčastnilo 53 turistov. Dňa 19. septembra
2009 KST Bradlo Richnava usporiadal kultúrno-spoznávací zájazd.
Autobus nás odviezol do miestnej
časti Strážskeho – Krivošťany, od-

kiaľ sme sa vydali po zeleno značkovanom chodníku na vrch Krivoštianka (549 m) a odtiaľ hrebeňom až na zrúcaninu Jasenovského
hradu. Hrad je pomerne rozsiahly a niektoré časti dobre zachované aj vďaka Andrásyovcom, ktorí
niektoré časti hradu ešte pred 1.
svetovou vojnou zakonzervovali.
Z hradu sme zbehli po modrej
značke do obce Jasenov, kde nás
čakal autobus. Z Jasenova sme sa
presunuli do okresného mesta Humenné, kde sme si prezreli expozície Vihorlatského múzea - skanzen
a kaštieľ a pozreli sme si aj miestnu atrakciu – sochu vojaka Švejka
pri železničnej stanici. Na akcii sa

zúčastnilo 37 turistov. Dňa 12. decembra 2009 KST Bradlo Richnava usporiadal opäť kultúrno-spoznávací zájazd do Bardejova a okolia. Navštívili sme drevený kostol
zo 16. storočia v obci Hervartov, ktorý je zapísaný v zozname
UNESCO. V Bardejovských Kúpeľoch sme navštívili skanzen, nechýbala ochutnávka liečivej vody
či spoločná fotografia pred sochou
cisárovnej Sisi. Autobusom sme sa
presunuli k obci Zborov, odkiaľ
sme sa vydali po žltej značke nenáročným chodníkom na zrúcaninu Zborovského hradu. Hoci bolo
pomerne chladno, na rozsiahlom
hrade sme zastihli dobrovoľníkov,
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Zmeny stavu
obyvateľov
Stav

Spolu

Mužov

Žien

Zmeny v období od 1. 1.2009 do 31.12.2009
Odhlásenie
z trvalého
pobytu

20

8

12

Odhlásenie
z prechodného
pobytu

3

1

2

Narodenie
dieťaťa

77

32

45

Sobáš

14

7

7

Rozvod

2

1

1

Úmrtie

17

7

10

Stav obyvateľov k 31.12.2009

ktorí čistili hrad od náletovej zelene. Hoci hrad bol dobytý a zbúraný cisárskymi vojakmi v roku 1684,
je pomerne dobre zachovaný. Škody utrpel aj v 1. svetovej vojne, keď
tu prebiehali ťažké boje. Smutnou
spomienkou na tieto boje je aj vojenský cintorín blízko obce, ktorý
sme si tiež prezreli. Záverečným
bodom akcie bola prehliadka historickej expozície Šarišského múzea v radnici v meste Bardejov.
Toto nádherné mesto s dobre zachovaným pôvodným mestským

opevnením malo v stredoveku dokonca spoločné dejiny s našou obcou. Na akcii sa zúčastnilo 45 turistov. Dňa 26. decembra 2009
sme sa zúčastnili na Štefanskom
výstupe na Sľubici, ktorý organizoval KST Sľubica Vojkovce, dňa
27. decembra 2009 sme organizovali Vianočný pochod na Plejsy
a 31. decembra 2009 sme sa zúčastnili na Silvestrovskom výstupe na Roháčke, ktorý organizoval
KST Margecany.

Trvalý pobyt dospelí

1367

664

703

Trvalý pobyt
- deti

1054

541

513

Trvalý pobyt cudzinci

5

3

2

V obci celkom

2426

1208

1218

Prechodný
pobyt

5

3

2

Rok 2010 sme začali našou najväčšou akciou – Zimným výstupom
na Sľubicu. Dňa 16. januára 2010
sa konal už 34. ročník. Na výstupe sa zúčastnilo 227 turistov. Zúčastnili sa tu turisti z blízkeho okolia, ale cestu do Richnavy „merali“ aj turisti z Košíc, Spišskej Novej
Vsi, Medzeva či Trnavy. Nechýbal
rodák Jozef Šuster z Českých Budejovíc. V cieli boli všetci turisti
veľmi spokojní, prispelo k tomu
aj nádherné počasie. V reštaurácii Bašta dostali klobásu, čaj, ko-

vový výstupový odznak a pamätný
list. Deti dostali sladkú odmenu.
Dúfame, že turisti budú spokojní
aj s ďalšími našimi akciami, ktoré
chystáme v roku 2010.
Ing. Peter Cenký
člen výboru KST Bradlo Richnava
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