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Rozhovor so starostkou o možnostiach
nakladania s odpadovými vodami v obci
Pani starostka, aký bol cieľ prezentácie,
ktorá sa v obci uskutočnila 15. augusta?

Členovia expertného tímu Ing. Milan Matuška, Doc. Igor Bodík,
Ing. arch. Róbert Zvara a Dr. Elena Fatulová prezentovali a charakterizovali riešenia pre odvádzanie
a čistenie odpadových vôd v obci
uvedené v spracovanej štúdii. Cieľom prezentácie bolo zvýšiť informovanosť obyvateľov a orgánov
obce o reálnych riešeniach, s ktorými sa mali a stále majú možnosť
oboznámiť prostredníctvom internetovej stránky obce alebo nahliadnutím do štúdie v podateľni obce.

Aké sú hlavné zdroje odpadových vôd
v obci, o akých riešeniach pre ich čistenie obec uvažuje, ako sa mohli a môžu
obyvatelia do celého procesu výberu najlepšej alternatívy zapojiť?

Základným zdrojom odpadových
vôd v obci sú rodinné domy. Najprirodzenejším riešením je čistenie
odpadových vôd priamo v mieste
znečistenia. V prípade, že nie sú vytvorené podmienky pre čistenie odpadovej vody priamo pri rodinnom
dome, môžu sa používať centralizované riešenia. Tieto spočívajú
v odvádzaní odpadových vôd z jednotlivých rodinných domov a iných
objektov (firmy, úrady, školy, školské zariadenia a podobne) do centrálnej čistiarne. Aj pre vypúšťanie
už vyčistenej vody je najprirodzenejším riešením jej vypúšťanie priamo v mieste, kde sa čistí.
Čistenie a vypúšťanie odpadovej

vody v mieste vzniku považujeme
za decentralizované riešenia a domové čistiarne odpadových vôd považujeme za bodovú infraštruktúru. Tam, kde sa odvádzajú odpadové alebo vyčistené vody stokovou
sieťou (kanalizáciou), hovoríme
o líniovej infraštruktúre sídelného
útvaru (obce).
Členovia expertného tímu poukazovali na výhody a nevýhody, možnosti a ohrozenia jednotlivých rie-

šení aj pri odpovediach na otázky
prítomných obyvateľov obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Obyvatelia a orgány obce mali
v priebehu prípravy a prezentácie
štúdie dostatok možností oboznámiť sa s jednotlivými možnosťami,
preto je k týmto novinám priložený aj dotazník, v ktorom obyvatelia môžu označiť alternatívu, ktorú
pokladajú za najvýhodnejšiu. Pre
vybrané riešenia budú spracované

podrobné štúdie uskutočniteľnosti
(realizovateľnosti) a následne obec
prikročí k zavedeniu najvýhodnejšej alternatívy.

Aké sú základné možnosti čistenia odpadových vôd pripadajúce do úvahy v podmienkach našej obce?

Centralizované riešenia

Spoločná čistiareň odpadových
vôd pre obce Richnava a Kluknava
Samostatná čistiareň odpadových
vôd pre Obec Richnavu
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Vláda SR schválila na svojom zasadnutí 27.8.2010 „Zásady integrovaného manažmentu povodí“. Ako budú tieto zásady
uplatňované v našej obci pri čistení odpadových vôd?

nitu najvhodnejší – či centralizovaný alebo decentralizovaný. Osobitne je pritom potrebné zostaviť
tieto kalkulácie pre každú z nasledovných situácií: obec s verejnou
kanalizáciou; obec bez verejnej kanalizácie; obec s rozostavanou kanalizáciou a kombinácia predchádzajúcich situácií. Podobný prístup
je potrebné uplatniť aj pri kalkulácii vybudovania a prevádzky verejného vodovodu.“

Podľa tejto zásady „sa odpadová
voda musí v potrebnej miere čistiť na celom území obce, aby neznečisťovala existujúce zdroje podzemných a povrchových vôd. Dôsledné čistenie odpadových vôd
sa mnohonásobne oplatí tak pre
obyvateľov, ako aj pre obec a región. Najlepšie je, ak sa odpadová voda čistí podľa možnosti čo
najbližšie k miestu kde vzniká. Potrebné je uplatňovať ekonomické
hodnotenie nákladov na zabezpečenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu, resp. čistenie odpadových vôd z hľadiska investičných a prevádzkových nákladov
na jedného obyvateľa. Ekonomická zásada hovorí, že je potrebné
podporovať riešenia, ktoré sú podľa miestnych možnosti a podmienok cenovo čo najnižšie, resp. najvýhodnejšie, v prepočte na jedného
obyvateľa. Toto posúdenie nám nakoniec umožní získať aj odpoveď
na to, aký systém čistenia odpadových vôd je pre obec alebo komu-

V schválenej zásade je ďalej uvedené, že „na dosiahnutie tohto prístupu pri návrhoch systémov odvádzania a čistenia odpadových vôd alebo aj zabezpečenia pitnej vody je
potrebné postupovať podľa metodiky tzv. otvoreného plánovania. To
znamená žiadať od projektanta vypracovanie štúdie viacerých alternatív pri zachovaní environmentálnych a zdravotných kritérií. Potom
má nasledovať diskusia s obyvateľstvom obce o výbere najvhodnejšej
alternatívy, ktorá zohľadňuje špecifiká a reálne potreby obce. V prípade likvidácie odpadových vôd sa
odporúča vypracovať minimálne
jednu alternatívu tradičného riešenia, zahŕňajúceho verejnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd.
Ďalšie alternatívy by sa mali zaoberať netradičnými, decentralizovanými riešeniami likvidácie odpadových vôd. Ekonomické hodnotenie
alternatív musí byť povinnou súčasťou štúdie. Po jej ukončení by sa
mal uskutočniť dialóg obyvateľov
obce s expertmi. Výsledkom tohto
dialógu má byť rozhodnutie o najvhodnejšom a najefektívnejšom
systéme odvádzania a likvidácie
odpadových vôd. Až potom by sa
mal vypracovať realizačný projekt

Samostatná čistiareň odpadových
vôd koreňová pre Obec Richnavu

Decentralizované riešenia

Domové čistiarne odpadových vôd
Skupinové domové čistiarne odpadových vôd.

Postup realizovaný obcou nadväzuje na zásadu dôkladného čistenia ekonomicky najvýhodnejšieho
riešenia, ktorú schválila vláda SR
v rámci integrovaného manažmentu povodí (zásada číslo 6).

likvidácie odpadových vôd. Navrhovaný spôsob sa možno zdá byť
dlhý a komplikovaný, ale zaručuje transparentnosť procesu a spokojnosť obyvateľstva obce, že sa
oboznámili s možnosťami ekonomického a environmentálneho riešenia a zúčastnili sa na výberovom
procese. Je vysoká pravdepodobnosť, že obec bude spokojná s realizovaným projektom aj z toho dôvodu, že realita nebude výrazne odlišná od očakávania, týkajúceho sa
ekonomickej a technologickej efektívnosti systému. Pri takomto postupe je možné kontrolovať od samého začiatku plnenie požiadavky na zadržiavanie vody v území
a trvať na tom, aby nebola odvádzaná systémom likvidácie odpadových vôd. Uplatnením tejto zásady tak vznikajú lepšie podmienky aj pre obnovu a reprodukciu už
existujúcej infraštruktúry verejných
vodovodov a kanalizácií a pre aktívne využitie dažďovej vody v území.
Pri projektovaní systémov likvidácie odpadových vôd, resp. projektovaní ich obnovy, je potrebné ďalej zohľadniť nasledujúce návrhové
parametre, resp. princípy:
• separovať odvádzanie znečistených vôd obyvateľstvom od dažďových vôd,
• minimalizovať narieďovanie odpadových vôd a podporovať recykláciu živín,
• minimalizovať, resp. postupne
úplne vylúčiť odvádzanie dažďovej vody stokovou sieťou – dažďovú vodu treba využiť v celom rozsahu, ak je to možné, na území obce

alebo mesta,
• vyčistenú odpadovú vodu podľa možnosti neodvádzať do vodných tokov, ale druhotne využiť
napríklad na vsakovanie do určených zelených plôch, na zavlažovanie plôch s produkciou biomasy a pod.. Budovať iba ekonomicky
udržateľné dĺžky stokových sieti.“

Expertná skupina prezentovala aj možnosti likvidácie odpadových vôd v nelegálnom rómskom tábore. Ako bude obec
postupovať pri hľadaní najlepšieho riešenia pre toto územie?

V tábore nie sú riadne obydlia,
z ktorých je vypúšťaná odpadová
voda. Dá sa usudzovať, že k najväčšiemu znečisteniu vôd dochádza priesakmi. Pri hľadaní riešení
musíme brať do úvahy, že nelegálny tábor je v rozpore s platnými zákonmi, preto ho nemôžeme považovať za trvalý útvar – je útvarom
dočasným. To znamená, že aj všetky navrhované riešenia môžu byť
len dočasné. Zároveň platí, že obec
podľa zákona nemá kompetenciu
priamo obstarávať a schvaľovať riešenia jednotlivých oblastí v tomto
území (§ 4 odsek 1 zákona o obecnom zriadení, zákon o lesoch). Takúto kompetenciu majú len správca
a vlastník lesných pozemkov. Relevantné rozvojové zámery obstarané a schválené správcom (Lesy
SR š.p. Prešov) alebo vlastníkom
(urbárske spoločenstvo) týchto pozemkov sa však môžu stať súčasťou
programu rozvoja obce.
Ďakujem za rozhovor

Zverejnenie informácie o predaji
majetku obce
§ 5 odsek (6) zákona č. 211/2000
Z.z. o slobode informácií
OZNAČENIE PREDANEJ VECI
1. Nehnuteľnosti
• pozemky vedené Správou katastra v Gelnici na liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území
Richnava ako parcela C číslo 229/l
o výmere 624 m2 druh pozemku
zastavaná plocha.

2. Nehnuteľnosti
• stavba rodinný dom súpisné číslo
96 vedená Správou katastra v Gelnici na liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Richnava na parcele číslo C 229/1 a drobných stavieb(budova bývalého MNV).
• hospodárska časť z r. 1947
na parc. čís. 229/1, šopa z r. 1947
na parc. čís. 229/l, plynová prípojka z r. 2002 na parc. čís. 229/1,

plynová skriňa z r. 2002 na parc.
čís. 229/1, vonkajšie schody z r.
1975 na parc. čís. 229/1, spevnená
plocha z r. 1975 na parc. čís. 229/l,
ktoré sú vymedzené v znaleckom
posudku číslo 32/2010 vypracovanom súdnym znalcom Ing. Jánom
Kaffanom, Karpatská 13, Spišská
Nová Ves zo 7.4.2010.

DÁTUM A PRÁVNY TITUL PRECHODU VLASTNÍCTVA
12.8.2010, Kúpna zmluva
z 27.7.2010, Číslo vkladu V 458/10
INFORMÁCIA O NADOBÚDATEĽOVI
Šmida Kamil, bytom Richnava 1
a manželka Šmidová Daniela, bytom Richnava 1.
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Obec informáciu
o blížiacej sa povodňovej vlne nedostala
Rozhovor so starostkou obce o povodni a o protipovodňovej ochrane v obci
Pani starostka, podľa pamätníkov bola
povodeň v júli tohto roku najväčšou, aký
bol jej rozsah?

Najviac zasiahla povodeň obyvateľov 50 zaplavených rodinných domov v obci. Okrem rodinných domov boli zasiahnuté objekty elokovanej základnej školy, materskej
školy, Požiarnej zbrojnice, Budovy TJ, obecného úradu, miestne komunikácie, verejné priestranstvá,
hospodárske a iné budovy, pozemky vo vlastníctve obyvateľov a organizácií, žumpy, studne.

Kto nám pomáhal odstraňovať následky
povodne?

Chcem poďakovať všetkým obyvateľom, podnikateľom, katolíckej
charite, združeniu Občan v tísni,
členom obecného hasičského zboru, členom dobrovoľného hasičského zboru, hasičskému záchrannému zboru, policajnému zboru
v Krompachoch, orgánom štátnej
správy, úradu práce, fondom solidarity a všetkým ďalším, ktorí priložili ruku k dielu.

Ako bola obec informovaná o ohrození
povodňou 4.6.2010?

Obec vyhlasuje III. stupeň povodňovej aktivity – stav ohrozenia
na základe dosiahnutého vodného
stavu na príslušnom vodnom toku
na najbližšej vodomernej stanici ležiacej „nad“ obcou. V našom prípade je to vodomerná stanica Spišské
Vlachy na vodnom toku Hornád.
Obec na základe dosiahnutia vodného stavu 330 cm vyhlásila III.
stupeň povodňovej aktivity, o čom
informovala obyvateľov prostredníctvom obecného rozhlasu. Zamestnanci obce naďalej sledovali
údaje (prostredníctvom internetu)
na vodomernej stanici v Spišských
Vlachoch, ktoré sa aktualizujú každú hodinu. Dňa 4.6.2010 podľa
údajov na vodomernej stanici vodný stav Hornádu postupne stúpal,
avšak posledný údaj o vodnom stave bol na internete zverejnený o 11
hodine dopoludnia (podľa neoficiálnej informácie prívalová vlna zničila zariadenie vodomernej stani-

ce). Na základe sledovania stúpania hladiny v obci a neoficiálnych
informácií sme sa obracali telefonicky na obvodnú povodňovú komisiu a správcu povodia so žiadosťou o poskytnutie aktuálnych informácií. Oficiálnu informáciu o tom,
že k obci sa blíži prívalová vlna,
akú ma veľkosť a aký sa očakáva
jej časový priebeh, sme nedostali.
Orgány povodňovej ochrany obce
teda nedisponovali inými informáciami ako samotní obyvatelia.

Obec teda pre nedostatok aktuálnych informácií nemohla dať obyvateľom a príslušným subjektom potrebné pokyny
a usmernenia?

Áno. Podľa nášho názoru obyvatelia a iné fyzické a právnické osoby očakávali najviac informácie
o tom, kedy dorazí prívalová vlna

do obce a aká bude jej výška. Podľa
toho by sa dalo odhadnúť, ktoré budovy a priľahlé pozemky, miestne
komunikácie a verejné priestranstvá budú zasiahnuté prívalovou vlnou. To by umožnilo obyvateľom
zaplavených domov najmä zavčasu uložiť najdôležitejšie zariadenia domu a predmety do bezpečnej výšky, zobrať so sebou najnevyhnutnejšie veci a zavčasu opustiť
ohrozené priestory.

Zlepší sa situácia v informovanosti orgánov obcí o ohrození povodňou?

Dňa 28. augusta 2010 starostov
obcí informoval minister poľnohospodárstva, že z dôvodu zabezpečenia rýchlejšej informovanosti
osôb zodpovedných za reálne plnenie opatrení pri mimoriadnych
situáciách, spôsobených najmä ne-

bezpečnými poveternostnými javmi spojenými s výraznou konvekciou (silné búrky, prívalové dažde a prívalové povodne, nárazový
vietor ) pripravil Slovenský hydrometeorologický ústav systém umožňujúci bezprostredné zasielanie informácií o vydaných meteorologických a hydrologických výstrahách
vymedzenému okruhu kompetentných osôb formou SMS správy. Na základe vyžiadania ministra boli potrebné kontaktné údaje
na starostu obce zaslané hydrometeorologickému ústavu. Toto opatrenie bude však plne účinné až vtedy, ak budeme vedieť, ktoré ďalšie
osoby je potrebné informovať a zabezpečovať ich pripravenosť na povodne podľa aktuálnej mapy povodňového ohrozenia.
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Prečo obec Richnava nemá vyznačenú
aktuálnu záplavovú čiaru vo svojom povodňovom pláne a v územnom pláne obce
podľa aktuálnej mapy povodňového ohrozenia?

Prvého februára tohto roku vstúpil
do platnosti nový zákon o ochrane pred povodňami, ktorý ukladá
obciam vyznačiť všetky záplavové
čiary zobrazené na mapách povodňového ohrozenia do svojho územného plánu. Majitelia všetkých objektov v obci by tak mali vedieť,
či ich objekty sú potenciálne ohrozené povodňou a vedeli by pri povodni, do akej výšky môže hladina vody pri ich objekte vystúpiť
a aké opatrenia majú urobiť. Samozrejme, týmto osobám by mali
byť operatívne postúpené aj SMS
správy o vydaných meteorologických a hydrologických výstrahách.
Je potrebné povedať, že hoci nový
zákon o ochrane pred povodňami vstúpil do platnosti začiatkom
tohto roku správcovia významných
vodných tokov podľa tohto zákona
zabezpečia dokončenie máp povodňového ohrozenia do 22. decembra 2013. To však neznamená, že
obec bude čakať až do roku 2013,
ale na základe aktualizácie rozsahu ohrozeného územia podľa to-

horočnej povodne obec zabezpečí v najbližších mesiacoch spracovanie nového povodňového plánu.

Obec má úlohy aj pri zabezpečovaní odstraňovania následkov povodní
a kompenzácii povodňových škôd. Ako
tieto úlohy obec zabezpečila po júnovej
povodni?

Počiatočnú pomoc poskytli samotní obyvatelia a ich rodinní príslušníci, členovia hasičských, záchranných a policajných zborov, miestni
podnikatelia. Po zmapovaní rozsahu škôd, administratívnom spracovaní, príprave technickej dokumentácie a verejnom obstarávaní
prebiehali a stále prebiehajú opravy poškodených budov, zariadení
a miestnej infraštruktúry. Dôležitou oblasťou bolo rýchle a dôsledné spracovanie a postúpenie zoznamov postihnutých obyvateľov
pre poskytnutie kompenzácie škôd
tak, aby sa na jednej strane na nikoho nezabudlo a na strane druhej
aby nevznikala zbytočná duplicita.
Obyvateľom boli vydané stovky potvrdení pre ich zamestnávateľov,
fondy solidarity, predajcov stavebného materiálu a pre ďalšie účely.

Tieto činnosti obec zabezpečovala v pro-

vizórnych priestoroch, nesťažilo to prácu zamestnancov obce?

Niektoré veci sme zabezpečovali
doslova na kolene, najmä pri poruchách infraštruktúry, keď boli prerušené dodávky elektriny, telefonické spojenie a internetové pripojenie. Na všetky potrebné činnosti
však boli vytvorené základné predpoklady tým, že sa nám podarilo
zachrániť (vynesením na poschodie budovy materskej školy) prakticky celú administratívnu agendu
a výpočtovú techniku. Už na druhý
deň po povodňovej vlne sme spojazdnili informačný systéme obce,
a zabezpečili komunikáciu s obyvateľmi a s príslušnými orgánmi tak,
že prvý najsúrnejší kompenzačný
balík bol v termíne doručený najviac postihnutým obyvateľom.

Pani starostka, máme sa obávať, že
takéto povodne ako tohoročná sa budú
opakovať?

Na túto otázku nemôže nikto s istotou odpovedať. V každom prípade sa musíme pripraviť aj na takýto rozsah povodne. Ako som už
spomenula, pri príprave nového
povodňového plánu ešte nebudeme mať k dispozícii mapu povodňového ohrozenia obce, ktorá má

byť spracovaná do roku 2013. Zatiaľ stanovíme hranicu ohrozeného územia podľa júnovej povodne. Na základe tejto hranice určíme ohrozené objekty. Všeobecne
záväzným nariadením obce určíme pre ohrozené objekty povinnosť
spracovať svoj vlastný povodňový
plán, ktorý sa stane súčasťou povodňového plánu obce. Podobne
svoj povodňový plán, môžu spracovať aj vlastníci ohrozených domov,
pokiaľ sa združia do spoločenstva
vlastníkov (prostredníctvom povodňových plánov je možné prefinancovať zo štátneho rozpočtu
opatrenia na ochranu pred povodňou). Tieto subjekty určia zodpovedné osoby, ktorým budú preposielané už spomínané SMS správy o vydaných meteorologických
a hydrologických výstrahách. O postupe spracovania nového povodňového plánu obce budeme informovať aj prostredníctvom Richnavských novín.
Ďakujem za rozhovor

Kto rýchlo dáva, dva krát dáva
Milí Richnavčania,
hovorí sa: Kto rýchlo dáva, dva
krát dáva.
Toto slovenské príslovie má svoju opodstatnenosť najmä v tohtoročných letných mesiacoch, keď
našu krajinu postihli ničivé povodne. Medzi postihnuté obce patrila
aj Richnava.
Myslím si, že myseľ väčšiny ľudí
smerovala k obyvateľom, ktorý boli
priamo postihnutý týmto prírodným živlom. Naša organizácia Člověk v tísni v zastúpení riaditeľkou
Mgr. Miroslavou Hapalovou sa taktiež aktívne zúčastnila pri zmiernení následkov záplav na území Slovenska. Časť našich aktivít prebiehala aj vo Vašej obci.
Našou prvou aktivitou bolo bezplatné zapožičanie naftových vysušovačov a elektrických odvlhčo-

vačov pre obyvateľov Vašej obce.
Túto aktivitu sme robili v spolupráci s OcÚ v Richnave, kde pracovníci úradu následne zapožičiavali tieto stroje do Vašich rodín.
V spolupráci s ďalšou organizáciou Človek v ohrození v zastúpení Andrejom Bánom sa preplácali
režijne náklady na chod naftových
vysušovačov a to preplatením nafty. Nakoľko to boli vysoko výkonne a účinné stroje určené priamo
na vysušovanie stien, aj ich spotreba bola priamo úmerná ich výkonu.
Chod jedného takého zariadenia
vyšiel približne 60 l nafty na deň.
Túto možnosť v Richnave využilo
10 rodín, ktorým sa preplatila suma
vo výške 1305,14,- Eur.
Vo Vašej obci pôsobili aj naši dobrovoľníci, ktorí pracovali v Základnej škole Kluknava, ktorá sa nachádza vo Vašej obci. Títo naši nadšenci sa pustili do odstraňovania

poškodených a plesnivých omietok a následného vynášania odpadu. Tieto búracie práce trvali asi 2
týždne. Tejto škole sme taktiež poskytli školské pomôcky z MsÚ Žilina, centra voľného času na Gerssayovej ul. V Bratislave – Petržalka.
Spoločnosť IKEA poskytla nábytok v hodnote 2000 Eur a asociácia zriaďovateľov súkromných
škôl dar v hodnote 5000 Eur.
Naša posledná fáza bola osobná
návšteva rodín, ktoré boli priamo
postihnuté povodňou. Táto akcia
súvisy s celoslovenskou zbierkou
SOS 2010, ktorú vyhlásila organizácia Človek v ohrození. Benefičný
koncert, ktorý sa konal v Bratislave a v priamom prenose ho vysielala aj STV mohli podporiť aj všetci
obyvatelia Slovenska formou DMS
alebo SMS. Podobná charitatívna
zbierka bola vyhlásená aj biskupmi Slovenska a výnos zo zbierok

v kostoloch bol taktiež poskytnutý na tento humanitárny účel. Pri
tejto veľkej zbierke sa spojili 4 organizácie: Človek v ohrození, Člověk v tísni, Slovenská katolícka charita a biskupi Slovenska. Na prelome augusta a septembra prebiehajú
v Bratislave komisie, ktorými členmi sú zástupcovia týchto štyroch
organizácii a po vzájomnej dohode
bude rodinám poskytnutá finančná pomoc na zmiernenie následkov tohtoročných povodní.
Milí Richnavčania,
želám Vám čo najrýchlejšie odstránenie následkov záplav a mojím osobným želaním je, aby takéto tragédie obchádzali nie len Vás,
ale všetkých ľudí vo svete.
Milan Rišš, koordinátor programu
SOS povodne 2010, org. Člověk
v tísni – pobočka Slovensko pre
región Spiš
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Odpustová slávnosť sv. Márie Magdalény
Kostolík sv. Márie Magdalény je
jedným z neodmysliteľných náboženských, historických, či geografických symbolov obce Richnava.
Táto pamiatka je významnou súčasťou našej obce, ktorá obohacuje našu históriu i súčasnosť. Kostolík je zasvätený sv. Márií Magdaléne a pri príležitosti sviatku
tohto krásneho mena a spomienke na Máriu Magdalénu, sa pri
kostolíku každoročne, v jednu júlovú nedeľu stretávame na odpustovej slávnosti v pokojnom prostredí pod storočnými lipami. Tohto
roku sa odpustová slávnosť sv. Márie Magdalény konala dňa 18. júla
2010. Ranné nedeľné počasie vy-

zeralo sľubne, avšak práve v čase,
keď sa pútnici mali vybrať na poľnú cestu smerom ku kostolíku, sa
strhla silná letná búrka, ktorá napokon uskutočneniu slávnosti sv.
omše pri kostolíku zabránila. Odpustová omša sv. Márie Magdalény sa tak konala v obci, v kostole
sv. Michala archanjela. Slávnostnú svätú omšu celebroval pán Miloš Krakovský, misionár v Rusku
a kňazi našej farnosti. Po svätej
omši bol pre prítomných kňazov a zastupiteľstvo obce Richnava pripravený slávnostný obed
v prostredí reštaurácie Bašta. Púť
ku kostolíku sv. Márie Magdalény si napokon obyvatelia Richna-

vy i okolitých obcí, mohli prejsť
v nasledujúcom týždni, dňa 22.
júla 2010, keď sa tradične na sviatok mena Magdaléna, koná pri kostolíku svätá omša, tú tohtoročnú

nám slúžil pán farár, homíliu predniesol pán diakon Pavol Krokus.
Mgr. Martina Balogová

Koncert mariánskych piesní
„Keby som bol vtáčkom so strieborným hláskom, spieval by som
pre teba jedinú, najkrajšie piesne
môjho srdca tiesne, zneli by len
pre Pannu Máriu. Pre Máriu Božiu Matku, žitia môjho nádej sladkú.“ Toto je veršík z jednej z mnohých krásnych piesní venovaných
Panne Márií. Takéto piesne nazývame mariánske piesne a práve
im bol venovaný koncert cirkevného spevokolu Cantica Christiana z Krompách, ktorý sa uskutočnil dňa 30. mája 2010 o 15.00 hodine, v rímsko-katolíckom kostole

sv. Michala archanjela. Spevokol sa
nám predstavil mariánskymi piesňami i sakrálnymi skladbami rôznych svetových hudobných skladateľov. O príjemný duchovný a estetický zážitok sa členovia spevokolu
postarali pod dirigentskou taktovkou pána Jána Lörinca. Vystúpenie
nám umožnilo započúvať sa do hlbokých tónov čarovnej chrámovej
hudby a obohatiť svoj všedný svet
o kus krásna a pohody.
Mgr. Martina Balogová

Deň venovaný deťom
Medzi spoločenské udalosti, ktoré naša obec pravidelne organizuje, už tradične patrí oslava Medzinárodného dňa detí. Tohto roku
tomu nebolo ináč, ale keďže júnové počasie je často nevyspytateľné, plánované popoludnie venované deťom sa uskutočnilo v náhradnom termíne, dňa 13. júna 2010.
Tento deň sa aj napriek nepriaznivému počasiu niesol v znamení
smiechu, radosti a šťastných detských tvári. Počasie nám nedoprialo stráviť a osláviť sviatok našich
najmenších vonku, preto sa zábava a vopred pripravené hry napl-

no realizovali v prostredí reštaurácie Bašta. Športové popoludnie sa
tešilo hojnej účasti detí, ich rodičov, či iných povzbudzujúcich divákov. V rámci programu mali deti
všetkých vekových kategórií možnosť zasúťažiť si v rôznych jednoduchých i náročnejších, no najmä
zábavných hrách a získať niektorú z početných výhier. Lákadlom
bol napríklad hod loptičkou, prekážkový beh, prenášanie loptičky
na lyžičke, triafanie šípok do terča, zhadzovanie plechoviek a tri
už tradične najobľúbenejšie súťaže, medzi ktoré patrí jedenie chleba

s lekvárom na čas, stoličkový tanec
a párový tanec na zmenšujúcom sa
papieri. Odmenou za úspech boli
rôzne ceny, školské pomôcky, hračky, či sladkosti. Deti súperili v rôznych súťažiach, podľa veku rozdelené na predškolský, mladší a starší školský vek. Všetkým deťom
v obci vo veku do 13 rokov, boli
odovzdané balíčky sladkostí v cene
1€. Športové popoludnie zabezpečovala Obec Richnava a koordinačnú výpomoc zabezpečili dievčatá –
dobrovoľníčky z našej obce.
Mgr. Martina Balogová
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Rozhovory s obyvateľmi
Územie Slovenska zasiahli začiatkom júna tohto roku rozsiahle ničivé povodne. Niekoľkodňové výdatné zrážky narobili problémy a starosti mnohým ľuďom. Storočná
voda, ako ju nazývajú najmä starší občania, si nevzala len majetky, ale nanešťastie aj ľudské životy. Neutíchajúce intenzívne dažde
spôsobili nielen rozsiahle záplavy, ale aj zosuvy pôdy, ktoré mali
pre mnohé obce a ich obyvateľov
ničivý charakter. Naša obec, ako
jedna z mnohých obcí na východnom Slovensku neostala výnimkou
a mnohí naši obyvatelia pocítili ničivú silu vody priamo na vlastnej
koži. Obec Richnava má vypracovaný Povodňový plán, schválený ORHZ, obvodným krízovým
štábom. Povodeň zo dňa 4. júna
2010 však zasiahla územie našej
obce nad rámec Povodňového plánu obce Richnava. Zákon 7/2010
Z. z. definuje povodeň ako dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila
povodeň štátu, vyššiemu územnému celku, obci a osobe na majetku
v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej
aktivity, alebo na stavbe na chránenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity, ak škodu zapríčinilo zaplavenie chráneného územia v dôsledku vystúpenia hladiny
podzemnej vody nad povrch terénu spôsobené dlhotrvajúcim vysokým vodným stavom vo vodnom
toku. Povodňová škoda na stavbe
sa na účely tohto zákona uznáva,
len ak má stavba v čase výskytu
povodne právoplatné kolaudačné
rozhodnutie alebo stavebné povolenie alebo bola ohlásená stavebnému úradu podľa stavebných predpisov. Podľa § 3, odseku 4, každý
kto zistí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň, je povinný to
ihneď ohlásiť orgánu ochrany pred
povodňami, povodňou ohrozenej
obci, správcovi vodohospodársky
významných vodných tokov alebo
správcovi drobného vodného toku.
V rámci tejto nepríjemnej udalosti, Richnavské noviny prinášajú článok o povodniach v našej obci, so
zreteľom na postrehy, názory a pocity tých obyvateľov obce, ktorých
povodne zasiahli v tom najväčšom

RICHNAVSKÉ NOVINY

Povodeň v Richnave

slova zmysle.

1. Ako do vášho života zasiahli povodne
v Richnave začiatkom júna tohto roku?
Mgr. Jozef Horváth (265):
Povodne zasiahli do nášho života
veľmi nečakane a spôsobili nám
veľké materiálne škody. Nešťastie
takýchto rozmerov, nikto z nás nečakal.
Rodina Brutovská (182):
Povodne nás veľmi poznačili, poškodili majetok, ale hlavne nám
zmenili plány na nastávajúce leto.
Pani Marta Ondášová (183):
Takéto nešťastie človeka hlboko
zasiahne a vryje sa mu do pamäte na celý život.
Pán Ondrej Horváth (249):
Bolo to šokujúce. Takú povodeň ja
a moja rodina ešte nezažila.
Pán Šrenkel (176):
Na nás dopadla povodeň veľmi
ťažko pretože sme už starý a chorý. Ja mám 78 rokov a manžel má
84 rokov.
Rodina Papcunová (377):
Šokujúco a nečakane.
Pán Jozef Gmuca (166):
Neboli sme informovaní o žiadnej
povodni.
Pani Mitrová (163):
Katastrofálne.
Rodina Pioková (158):
Boli sme veľmi prekvapený, lebo
tak vysoko Hornád ešte nevystúpil.
Pani Bogačevičová (154):
Čo najhoršie v mojom živote. Bola
to veľká povodeň. Takú som ešte
v mojom 82 ročnom živote nezažila.
Anonym:
Vznikla škoda na majetku. Poznačila nás stresom a poškodením zdravia.

2. Bol váš pozemok, resp. majetok niekedy predtým zaplavený?
Mgr. Jozef Horváth (265):
Raz sme mali zaplavenú časť záhrady, ale s tohtoročnými povodňami sa to absolútne nedá porovnať.
Rodina Brutovská (182):
Na túto otázku asi každý opýtaný
odpovie – nie. Povodne takého rozsahu nás doteraz nezasiahli a náš
pozemok bol záplavou postihnutý

prvýkrát.
Pani Marta Ondášová (183):
Myslím, že v roku 1998 sme mali
zaplavenú záhradu.
Pán Ondrej Horváth (249):
Pozemok bol už zaplavený viackrát, ale majetok po prvýkrát.
Pán Šrenkel (176):
Pozemok a majetok sme ešte nikdy
nemali zaplavený.
Rodina Papcunová (377):
Nie.
Pán Jozef Gmuca (166):
Raz bol náš pozemok zaplavený.
Pani Mitrová (163):
Nie.
Rodina Pioková (158):
Nebol, hoci tento dom bol postavený už v roku 1929.
Pán Emil Papcun (156):
Áno.
Pani Bogačevičová (154):
Veľká voda bola už viac krát, ale až
teraz voda zaplavila dvor a záhradku a aj plot na záhrade.
Anonym:
Nie.

3. Stihli ste niečo zachrániť, elektrické
spotrebiče, majetok?
Mgr. Jozef Horváth (265):
V čase, keď sa hladina vody začala
dvíhať sme všetky elektrické spotrebiče, napríklad práčku, mrazničku,
sporák, plynový kotol, darling, poukladali na stoly, stoličky, avšak ani
nie za hodinu voda natoľko stúpla,
že sme niektoré spotrebiče museli vyniesť z domu preč k susedom.
Rodina Brutovská (182):
Boli sme doma, tak niečo sme stihli
povynášať von, ale veľká časť vecí
ostala vo vnútri.
Pani Marta Ondášová (183):
Zachránili sme väčšiu časť majetku, a to najmä s pomocou miestneho hasičského zboru, avšak
na mnohé ďalšie veci už čas neostával.
Pán Ondrej Horváth (249):
Mikrovlnú rúru, mraziaci box
a chladničku.
Pán Šrenkel (176):
Elektrické spotrebiče sme nezachránili.
Rodina Papcunová (377):
Nič, bol to okamih.
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Anonym:
Pri prívalovej vlne len veľmi ťažko.

Pán Jozef Gmuca (166):
Nič som nestihol zachrániť, bol
som sám doma.
Rodina Pioková (158):
Nič.
Pani Mitrová (163):
50%.
Pán Emil Papcun (156):
Nie.
Pani Bogačevičová (154):
Elektrické spotrebiče nám to nepoškodilo.
Anonym:
Áno, plynový kotol, ohrievače vody
a automatickú práčku.

4. Dalo sa v čase najväčšej prílivovej
vlny aj niečo zachrániť?
Mgr. Jozef Horváth (265):
V čase najväčšej prílivovej vlny
sme už nehľadeli na majetok, ale
na vlastnú bezpečnosť.
Rodina Brutovská (182):
Počas najväčšej prílivovej vlny sa
už zachrániť nedalo nič, v tej chvíli sme rozmýšľali o tom, či opustiť dom, alebo vezmeme doklady
a ukryjeme sa do podkrovia. Ostali sme doma.
Pani Marta Ondášová (183):
Aj napriek tomu, že záplavová
vlna prišla veľmi rýchlo, podarilo
sa nám veľkú časť majetku zachrániť tak, že sme ho urýchlene vyniesli na poschodie v dome.
Pán Ondrej Horváth (249):
Osobné doklady.
Pán Šrenkel (176):
Málo.
Rodina Papcunová (377):
Manžel zachraňoval zvieratá tak,
že bol po pás vo vode.
Pán Jozef Gmuca (166):
Ja sám som sa zachránil pomocou
syna.
Pani Mitrová (163):
Minimum.
Rodina Pioková (158):
Nedalo sa zachrániť, lebo za 20 minút už bola plná pivnica vody.
Pán Emil Papcun (156):
Nie.
Pani Bogačevičová (154):
Z domu vynášali do garáže a komory. Zachraňovali čo mohli. Najviac vecí sa zničilo práve pri presune a teraz mi to ničí pleseň.

5. Ako dlho trvalo, kým voda u vás kulminovala a začala klesať?
Mgr. Jozef Horváth (265):
Nevieme presne, boli sme u susedov, v noci okolo 2.00 sme
do nášho domu vošli takpovediac
po suchu, avšak všetko bolo ukryté pod mohutnými nánosmi bahna.
Rodina Brutovská (182):
Nevieme presne, asi do 18.00. V tej
chvíli asi málokto pozeral na hodinky.
Pani Marta Ondášová (183):
Voda stúpla do výšky cca 1 m
za približne jednu hodinu. Celé
to nešťastie začalo asi o 12.45
a do 16.30 sme boli celá rodina
v dome. Večer sme za pomoci hasičov odišli z domu a na dva dni sme
sa presťahovali k rodine. V dome
sme nemali elektrinu.
Pán Ondrej Horváth (249):
Voda kulminovala o 17.00 a klesať
začala o 24.00.
Pán Šrenkel (176):
To neviem.
Rodina Papcunová (377):
Trvalo to jeden deň, z večera
do rána.
Pán Jozef Gmuca (166):
Voda začala klesať okolo 23.00,
keď sme sa dostali domov.
Pani Mitrová (163):
Cca 12 hodín.
Rodina Pioková (158):
Trvalo to 7 hodín. Voda začala klesať o hodine po polnoci.
Pán Emil Papcun (156):
Dve hodiny.
Pani Bogačevičová (154):
Po dvoch dňoch voda klesla, ale trvalo to až týždeň.
Anonym:
Od 17.00 dňa 4.6.2010 bol kritický stav vody a po polnoci začala
voda klesať. Ďalší deň popoludní
voda upadla.

6. Čo všetko vám ničivá voda zaplavila?
Mgr. Jozef Horváth (265):
Voda nám zaplavila celú podpivničenú časť domu, ktorá predstavuje šesť miestností do výšky 190 cm,
teda takmer po strop. Ďalej nám
voda zaplavila studňu, hospodársku budovu, celý dvor, zeleninu
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a kvety. Na ulicu pred domom siahala voda do výšky jedného metra.
Rodina Brutovská (182):
Voda nám zaplavila celý suterén
do výšky cca 160 cm a v ňom všetko, nábytok, potraviny, plynový kotol, kotol na pevné palivo, elektrické spotrebiče. Zachránili sme len
chladničku, práčku a plynový sporák.
Pani Marta Ondášová (183):
Voda zaplavila celú prízemnú časť
domu, kde sa nachádza aj kuchyňa. Zaplavená bola aj garáž, pivnica a kotolňa.
Pán Ondrej Horváth (249):
Kuchyňu, letnú izbu, kotolňu, pracovňu, garáž a hospodárske budovy.
Pán Šrenkel (176):
Celé zariadenie v domácnosti.
Rodina Papcunová (377):
Neobytné priestory, garáž a dvor.
Pán Jozef Gmuca (166):
Voda nám zaplavila zimnú kuchyňu, automatickú práčku, žmýkačku, kuchynskú linku, sporák,
pec na tuhé palivo, darling, pec
na plyn, pec na uhlie, ohrievač
vody, elektrickú kosačku, zemiaky a všetky priestory pod domom.
Pani Mitrová (163):
Komplet interiér domu.
Rodina Pioková (158):
Voda nám zaplavila kotol, čerpadlo, obojživelník, brúsky, vŕtačky,
flex brúsky, zváracie trafo, skrine
so šatstvom a pod.
Pán Emil Papcun (156):
Záhradu, pivnicu, studňu.
Pani Bogačevičová (154):
Záhradu okolo domu, pivnicu, garáž, a aj celý dvor.
Anonym:
Voda nám zaplavila rodinný dom,
kde vodný stĺpec dosiahol 1,4 metra, záhradu a prístavbu.

7. Aké škody na majetku vám povodne
spôsobili?
Mgr. Jozef Horváth (265):
Konkrétne materiálne škody je náročné vyčísliť, poisťovňa nám ešte
nedoručila ich stanovisko. Avšak
voda nám zaplavila také veci, majetok, záhradu, ktoré sme si viac
menej vybudovali vlastnými rukami, starali sa o to, zveľaďovali a takéto veci majú pre nás vyššiu ako
len materiálnu hodnotu.
Rodina Brutovská (182):

Ťažko vyčísliť škody, ktoré nám povodeň spôsobila. Aj niektoré lacné veci majú pre človeka istú citovú hodnotu, ale materiálne škody
na majetku sú vysoké. Presný odhad neviem, poisťovňa ešte nevyjadrila svoje stanovisko.
Pani Marta Ondášová (183):
Škody na majetku sú vysoké. Konkrétne vyčíslenie škôd sme ešte
od poisťovne nedostali.
Pán Ondrej Horváth (249):
Škody na majetku sú odhadom
6000 a 7000 Eur.
Pán Šrenkel (176):
Pre nás veľké.
Pán Jozef Gmuca (166):
Škoda na majetku bola 7000 Eur.
Pani Mitrová (163):
Úplne maximálne.
Rodina Pioková (158):
Škoda je 2000 EUR.
Pani Bogačevičová (154):
Múry na celom dome sú nasiaknuté. Zaplavilo nám už posadené
zemiaky, kukuricu, fazuľu, všetko
seno bolo zaplavené. Stromy, čo mi
voda nechala na záhrade, tak tie
upratal bager.
Anonym:
Asi 10 000 Eur.

8. Ako ste sa vyrovnávali s ničivým
stavom, ktorý za sebou povodeň zanechala?
Mgr. Jozef Horváth (265):
S ničivou povodňou sme sa vyrovnávali ťažko, avšak veľa času
na rozjímanie nebolo, pozbierali sme všetky sily a za štedrej pomoci rodiny, susedov, priateľov
a známych sme sa hneď v prvý
deň po povodniach pustili do náročnej práce.
Rodina Brutovská (182):
Veľmi ťažko, najhorší je ten pocit
bezmocnosti, že už sa nedá urobiť nič viac a to v čase povodne, aj
po nej. Je potrebné počkať, kým to
všetko vyschne a potom sa posunieme ďalej, v tomto prípade ma prevahu príroda.
Pán Ondrej Horváth (249):
Bolo to stresujúce, ale snažili sme
sa s tým vyrovnať.
Pán Šrenkel (176):
Veľmi zle.
Rodina Papcunová (377):
Pohľad na spustu bahna po povodni bol šokujúci.

Pán Jozef Gmuca (166):
Veľmi ťažko až dodnes.
Pani Mitrová (163):
Pomáhali sme si s pomocou príbuzných a priateľov.
Rodina Pioková (158):
Veľmi ťažko.
Pani Bogačevičová (154):
Vyrovnať a zabudnúť sa už nedá.
Život však ide ďalej.
Anonym:
Veľmi ťažko. Poškodené veci rodinného domu nie sú odstránené
dodnes.

9. Aká je situácia v súčasnosti, podarilo sa vám škody spôsobené povodňou
úplne, alebo aspoň čiastočne odstrániť?
Mgr. Jozef Horváth (265):
V súčasnosti je situácia celkom
priaznivá, ale určite to nie je konečný stav. Najväčšie škody sme odstránili, zaplavené priestory upratali, natiahli nové stierky, vymaľovali, ale všetko je ešte vlhké a steny
potrebujú ešte dostatok času aby
vyschli. Najrýchlejšie sa spamätala záhrada, dvor a kvety.
Rodina Brutovská (182):
V súčasnosti sú už niektoré škody
opravené, ale ešte nás čaká veľa
práce.
Pani Marta Ondášová (183):
Škody spôsobené povodňou sme
odstránili len čiastočne, nakoľko
steny ešte stále nie sú suché. Neostáva nám nič iné, len počkať
do budúceho leta a snáď len čas
ukáže, čo a ako ďalej.
Pán Ondrej Horváth (249):
Spôsobenú škodu sa nám podarilo
len čiastočne odstrániť.
Pán Šrenkel (176):
Čiastočne áno.
Rodina Papcunová (377):
V súčasnosti je to už dobré.
Pán Jozef Gmuca (166):
Zatiaľ sme škody neodstránili.
Pani Mitrová (163):
Podarilo sa nám dom čiastočne
opraviť. Veľká časť opráv nás ešte
len čaká.
Rodina Pioková (158):
Čiastočne sme škody odstránili.
Pán Emil Papcun (156):
Čiastočne. Pivnica je už uprataná.
Pani Bogačevičová (154):
Poškodenú podlahu v jednej izbe
sme už vymenili, ale treba robiť
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ešte ďalej, lebo všetko je navlhnuté.
Anonym:
Škody sú odstránené len čiastočne.

10. Ako dlho vám trvalo, kým ste najväčšie škody dali do pôvodného stavu?
Mgr. Jozef Horváth (265):
S odstraňovaním povodňových
škôd sme začali takpovediac okamžite a zabralo nám to minimálne
dva mesiace intenzívnej každodennej práce.
Rodina Brutovská (182):
Dlho, pretože daždivé počasie bolo
celé leto a ešte stále pretrváva.
Pani Marta Ondášová (183):
Nato, aby sme náš dom dali do obývateľného stavu sme potrebovali tri
mesiace intenzívnej práce.
Pán Ondrej Horváth (249):
Najväčšie škody sme odstraňovali
asi tri mesiace.
Pán Šrenkel (176):
Ešte doposiaľ nie.
Rodina Papcunová (377):
Boli to týždne driny.
Pán Jozef Gmuca (166):
Kým voda neopadla.
Pani Mitrová (163):
Cca 12 týždňov.
Pán Emil Papcun (156):
Dva mesiace.
Pani Bogačevičová (154):
Do dnešného dňa to ešte všetko nemám v poriadku.
Anonym:
Škody na majetku nie sú ešte ani
dnes odstránené.

11. Pomáhal vám niekto, rodinní príslušníci, známi, alebo ste ťažkú prácu
zvládali sami?
Mgr. Jozef Horváth (265):
Áno, pri odstraňovaní následkov
nám veľmi pomohla blízka rodina,
susedia, priatelia a známi, za čo im
patrí veľká vďaka.
Rodina Brutovská (182):
Pomáhalo nám veľmi veľa ľudí, aj
v čase povodne, alebo na ďalší deň
a potom aj nasledujúce dni.
Pani Marta Ondášová (183):
Pri odstraňovaní škôd nám pomáhali najmä rodinní príslušníci.
Pán Ondrej Horváth (249):
Pomáhali nám rodinný príslušníci a známi.
Pán Šrenkel (176):
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Synovia a dcéry.
Rodina Papcunová (377):
Všetko sme to zvládli sami.
Pán Jozef Gmuca (166):
Pomáhali nám deti.
Pani Mitrová (163):
Áno, pomáhali nám všetci známi
a rodinný príslušníci.
Pán Emil Papcun (156):
Rodinní príslušnici.
Pani Bogačevičová (154):
Pomáhali pri upratovaní deti,
a celá rodina, lebo práce bolo veľa.
Anonym:
V prvom rade rodinný príslušníci
a známi.

Pán Emil Papcun (156):
Nie.
Pani Bogačevičová (154):
Proti takej povodni sa ubrániť nedalo. Čo bolo v pivnici, tak to pohnilo. Museli sme vymeniť drevené zárubne za železné.
Anonym:
Nie, iba ak by bol niekto kto by to
predpovedal, že až do takého stavu to príde.

12. Dalo sa podľa vás zaplaveniu vášho
majetku vopred nejako zabrániť?

Mgr. Jozef Horváth (265):
Pred ohňom človek utečie, ale pred
vodou, len veľmi ťažko, avšak aj
tejto oblasti existujú riešenia, kroky, ktoré by bolo potrebné podniknúť, aby sa takáto situácia v Richnave už nezopakovala. Cestu vidím
najmä vo vybudovaní protipovodňového valu a prehĺbení koryta
rieky Hornád, no na to je potrebná predovšetkým vôľa kompetentných orgánov. A ako sa vraví, kde
je vôľa, tam je cesta.
Rodina Brutovská (182):
Pravdaže by sme mali na povodne
myslieť aj do budúcnosti. Nikde
nie je napísané, že nás už čosi také
nepostihne. Je potrebné nielen zamyslieť sa nad danou problematikou, ale aj niečo robiť.
Pani Marta Ondášová (183):
Vybudovaním protipovodňového
valu a úpravou regulácie rieky Hornád, by sa snáď v budúcnosti nenastali takéto následky.
Pán Ondrej Horváth (249):
Kroky proti budúcim povodiam
by mala podniknúť vláda, povodie
Hornádu a starosta obce.
Pán Šrenkel (176):
Áno.
Rodina Papcunová (377):
Sami nevieme, čo bude o rok, či
o dva.
Pán Jozef Gmuca (166):
Až keď bude dno Hornádu prehĺbené, môže sa situácia zmeniť.
Pani Mitrová (163):
Myslím si, že je to možné. Reálne asi nie.
Rodina Pioková (158):
Vyrovnať koryto Hornádu a upraviť ľavý breh. Nie však tak ako ho
urobili teraz, „lajdácky“, čo nebolo zo strany Obecného Úradu skon-

Mgr. Jozef Horváth (265):
Povodniam sa dalo čiastočne zabrániť prevenciou, ktorá však mala byť
uskutočnená
mesiace, či roky
pred tým, ako sa povodeň stala.
Prevencii by sa mali venovať všetky verejné i súkromné zložky, ktoré
sú na to kompetentné, sám človek,
alebo pár ľudí, ktorých nešťastie
postihlo veľa toho nezmôže.
Rodina Brutovská (182):
Myslím, že keby sme boli skôr informovaní o nastávajúcom nebezpečenstve, možno by sme dokázali urobiť viac a znížiť výšku škody.
Taktiež, kým bol v obci elektrický
prúd, mali sa rozhlasom zvolať obyvatelia z horných ulíc, aby prišli pomôcť nám, čo bývame na spodnej
ulici. Práce bolo dosť, pomáhali by
s vynášaním vecí z domov, pri ukladaní vriec a podobne.
Pani Marta Ondášová (183):
Myslíme si, že pri väčšej iniciatíve
obecného úradu, sa dalo predísť.
Pán Ondrej Horváth (249):
Nedalo sa zabrániť, lebo prívalová
vlna prišla veľmi rýchlo.
Pán Šrenkel (176):
Nie.
Rodina Papcunová (377):
Ak by bola rieka Hornád lepšie zregulovaná, nemuselo k takejto katastrofe dôjsť.
Pán Jozef Gmuca (166):
Nie.
Pani Mitrová (163):
Nie!!!
Rodina Pioková (158):
Dalo by sa, keby bolo postarané
o vrecia s pieskom.

trolované.
Pán Emil Papcun (156):
Rozšíriť koryto Hornádu.
Pani Bogačevičová (154):
Prehĺbiť a upraviť tok Hornádu.
Anonym:
V prvom rade by mali mať obyvatelia nie len našej obce, ale aj iných
obcí iný prístup k prírode. Bolo by
potrebné upozorniť a vyzvať k poctivejšej práci a ochrane vodných
tokov správcu povodia Hornádu.
Asi spia.

13. Čo si myslíte o protipovodňovej prevencii do budúca? Je možné podniknúť
nejaké kroky pre to, aby už povodne 14. Aké preventívne kroky ste urobili,
v budúcnosti nemali takú ničivú silu, ako alebo plánujete urobiť vo vlastnom zátomu bolo tohto roku?
ujme?

Mgr. Jozef Horváth (265):
Vo vlastnom záujme sme nepodnikli žiadne markantné preventívne
kroky. Sám jednotlivec nemá veľkú
silu, aby zaplaveniu svojho domu
a pozemku zabránil, na to je potrebné spojiť hlavy a sily viacerých.
Pani Marta Ondášová (183):
Pokiaľ ide o dom, chceli by sme ho
zaizolovať vyššie od základov, zo
záhrady stiahnuť povrchovú vodu
pomocou drenáže a priekopou cez
cestu do Hornádu. Čo sa týka rieky Hornád, to nie je v našej kompetencii.
Pán Ondrej Horváth (249):
Neplánujeme urobiť žiadne kroky pre nedostatok finančných
prostriedkov.
Pán Šrenkel (176):
V našom veku to už jednoducho
nejde.
Rodina Papcunová (377):
Nevyjadrili sa.
Pán Jozef Gmuca (166):
My dôchodcovia, čo dožívame,
už nemôžeme plánovať, na to sú
mladí.
Pani Mitrová (163):
Plánujeme si postaviť okolo vlastného pozemku ochranný val.
Rodina Pioková (158):
Jedine sa sťažovať.
Pani Bogačevičová (154):
Len, aby nám naďalej hasiči pomáhali spolu s Obecným Úradom zachraňovať nás!
Anonym:
Vynaložil som svoje usporené financie a použil som ich na výstavbu ochranného plota.
Ďakujem za spoluprácu.
Mgr. Martina Balogová

RICHNAVSKÉ NOVINY
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Richnavčania si vyzdobili svoj máj
Stalo sa už každoročnou tradíciou,
že jedna májová sobota v Richnave patrí milej udalosti, ktorou je
stavanie mája. Inak tomu nebolo
ani v sobotu 22. mája 2010, kedy
sme si v centre našej obce postavili a vyzdobili spoločný máj. O príjemné, aj keď trochu upršané popoludnie sa postarali najmä mládenci
a muži, ktorí sa popoludní odobrali do lesa a neskôr na voze s konským záprahom doviezli do centra Richnavy krásny vysoký máj.
Pred kostolom ich už netrpezlivo
čakali dievčatá a mladé slečny, ktoré dovezený máj šikovne vyzdobili
veselými pestrofarebnými stužkami. Celé podujatie svojim rezkým
spevom a vyhrávaním na gitaru,
akordeón a husle spríjemnila trojica pánov Hvizdošovcov, ktorí svoje umenie predviedli v tradičných
ľudových krojoch. Ako už je zvy-

kom po úspešnom postavení mája,
sa prítomní občania premiestnili
do reštaurácie Bašta, kde zábava
pokračovala ďalej. V Bašte obec
Richnava pre svojich občanov pripravila pohostenie a malý kultúrny program. Po príhovore pani starostky Mgr. Anny Harmanovej vo
svojom vystúpení pokračovali páni
Hvizdošovci. K nim sa pod vedením pani riaditeľky ZUŠ Krompachy, Jarmily Ondášovej, pridali nadané deti z našej obce, ktoré smelo
predviedli svoj hudobný talent. Mesiac lásky v Richnave, sme tak opäť
raz oslávili aj v znamení starého
zvyku stavania mája, ktorý nachádzame takmer u všetkých slovanských národov. Ozdobený máj má
veľký symbolický význam, je výrazom prírodného mýtu a podľa tradície ospevuje tvorivú silu prírody
a radosť z víťazstva jari nad zimou.

Mgr. Martina Balogová

Uzávierka cesty II/547, práce na ceste
Po dlhotrvajúcich dažďoch v mesiaci máj a jún 2010 došlo dňa
4.06.2010 k zosuvu svahu cestného telesa na železničnú trať Košice – Žilina. Pri tejto mimoriadnej udalosti pracovníci ŽSR a SC
KSK zrealizovali zabezpečovacie
práce na ceste a zosunutom svahu.
V rámci ďalších postupov pri odstraňovaní tohto havarijného stavu
boli zorganizované kontrolné dni
za účasti SC KSK, ŽSR, geológov
a projektanta na ktorých boli spresnené ďalšie postupy na odstraňovaní tohto havarijného stavu. V dňoch
21.06 až 25.06.2010 prebehol v zosuvnom území komplexný inžiniersko-geologický prieskum, účelom
ktorého bolo odhaliť zloženie podložia cesty a zosuvného svahu. Zrealizovaný inžiniersko-geologický
prieskum odhalil nestabilné podložie hlavne v prvej polovici zosuvného úseku. Na základe týchto výsledkov pristúpil projektant k spracovaniu projektovej dokumentácie
na tento náročný zosuv. Na koľko
sa jedná o náročný terén s trasovaním inžinierskych sietí ktorý leží
v ochrannom pásme železnice súčasne prebiehala zo strany SC KSK
inžinierska činnosť pre zabezpeče-

nie všetkých súhlasov a povolení
pre začatie prác. Jednou z najdôležitejších úloh bolo zabezpečiť financovanie stavby, ktoré je v čase
krízy značne náročné. Ako termín
začatia prác bol stanovený posledný septembrový týždeň 2010 z dôvodu už prebiehajúcich prác na zosuve v Prakovciach. Avšak po zosuve zo dňa 17.08.2010 na ktorý mali
vplyv opäť dažde došlo k zasypaniu
železničnej trate ktorá leží pod časťou nestabilného svahu. Na základe zhoršenia situácie na zosuve SC
KSK musela pristúpiť ku urýchlenému zahájeniu prác na ceste nakoľko trvala hrozba zosuvu priamo
cestného telesa. Z tohto dôvodu začali práce na stabilizácii svahu dňa
25.08.2010. Práce pri špeciálnom
zakladaní musia byť realizované
počas uzávierky cesty II/547 nakoľko nadrozmerné mechanizmy
realizujú práce na celej šírke vozovky. Stavebné práce, ktoré vyžadujú
uzávierku cesty potrvajú počas šiestich týždňov do 6.10.2010.
Ing. Viktor Kanda
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
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Prvé eurofondy pre Obec Richnavu
Čerpanie nenávratného finančného príspevku z Regionálneho
programu na projekt Revitalizácia
centra Obce Richnava pre Obec
Richnavu vo výške 858 244,06 €€
čaká na podpis zmluvy s ministerstvom.
Zo strany obce boli v mesiaci jún
2010 odovzdané všetky podklady
k príprave zmluvy pre čerpanie nenávratného finančného príspevku.
Schválený projekt Revitalizácia
centra Obce Richnava rieši lokality:
„Dolná“
„Ulica“
„Hlavná“
„Záhumnie“
„Kostol“
V týchto lokalitách projekt rieši:
komunikácie, chodníky, verejné
priestranstvo, zeleň, prvky drobnej architektúry, zastávky, verejné
osvetlenie.

LOKALITA „Dolná“

– zahŕňa okolie OcÚ, materskej
školy, knižnice a prístupovú komunikáciu k OcÚ. Návrh rieši komplexne rekonštrukciu plochy pred
OcÚ – úpravu plôch spevnených,
ktoré pokrýva zámkovou dlažbou,
upravuje a rozširuje jestvujúce parkovisko P1, rekonštruuje plochy
trávnika a prestárlu vzrastlú zeleň
/stromy a kríky/ nahrádza novou /
stromy, kríky, záhonové výsadby/
v kompozičných celkoch v snahe
celkovo estetizovať nástup do predmetných objektov a jednoznačne
segregovať priestor pre chodcov
a plochy pre dopravu. Plocha bude
doplnená prvkami drobnej architektúry /elektronická úradná tabuľa, smetné koše/. Prístupová komunikácia sa rozširuje podľa reálnych
možností uličného koridoru a pridáva sa k nej jednostranný chodník CH1, pokrytý zámkovou dlažbou pre bezpečnejší pohyb pešiaka. Súčasťou bude aj rekonštrukcia
jestvujúceho rigola a nové verejné
osvetlenie.

LOKALITA „Ulica“

– zahŕňa spojovaciu komunikáciu
medzi lokalitou „Dolná a Hlavná“ – úzka miestna komunikácia,
jestvujúci rigol, zeleň v okolí komu-

nikácie, verejné osvetlenie.
Návrh rieši rozšírenie jestvujúcej
komunikácie, jednostranný chodník CH2 pokrytý zámkovou
dlažbou, rekonštrukciu jestvujúceho rigola, ktorý osadzuje pod chodník do uzavretého potrubia.

LOKALITA „Hlavná“

– zahŕňa okolie komunikácie III.
triedy Kluknava – Hrišovce, a to od
kultúrneho domu, cez priestor pod
kostolom /obchod, reštaurácia, zastávky/, až po obchod a križovatku s lokalitou „Záhumnie“. Návrh
rieši realizáciu absentujúcich chodníkov CH4, CH5 a rekonštrukciu
chodníka CH3, pozdĺž cesty III.
triedy, rekonštrukciu jestvujúceho rigola, v časti pred obchodom
a pod kostolom navrhuje plochy
pre parkovanie vozidiel P2, P3,
rekonštruuje zastávky autobusov,
dopĺňa priestor pod obchodom
o vzrastlú zeleň a oporný múrik
pod kostolom o dreviny s cieľom
estetizácie priestoru.

LOKALITA „Záhumnie“

– zahŕňa trasu od križovatky
s „Hlavnou“, cez priestor pred
školou,
priestor nad „Kostolom“ až po odvodňovací rigol – úzka komunikácia prechádzajúca lokalitou, zeleň
v jej okolí, jestvujúci rigol Návrh
rieši pokračovanie chodníka CH3
z „Hlavnej“ chodníkom CH 7 až ku
škole, výhybňu 1 pred školou, výhybňu 2 nad kostolom, rozšírenie
komunikácie v celej dĺžke a rekonštrukciu jestvujúceho rigola. V časti nad kostolom spevňuje okraj vozovky aj zo strany kostola s možnosťou bezpečnejšieho
odstavenia automobilov na okraji
vozovky. Na vstupe do areálu kostola umiestňuje elektronickú úradnú tabuľu, smetné koše a oceľové
stĺpiky, ktoré zabraňujú prípadnému vjazdu automobilov na schody
areálu kostola.

LOKALITA „Kostol“

– zahŕňa trasu z „Hlavnej až po Záhumnie“. Návrh rieši od „Hlavnej“ do svahu ku kostolu nový prístupový chodník CH6 so zábrad-

lím popri jestvujúcej komunikácii
od parkoviska P2, P3 ku kostolu s rozšírením plochy nástupu
do kostola
o dláždenú plochu, ďalej rieši zmenu časti asfaltovej plochy pred kostolom na dláždenú plochu v zmysle estetizácie nástupu, bezpečnosť
a vymedzenie pohybu chodca, ďalej pokračovanie chodníka CH6
so zábradlím do svahu až po lokalitu „Záhumnie“, kde vyúsťuje
rozšírením a rekonštrukciou schodov. Jestvujúci rigol sa zrekonštruuje až po zaústenie do rigola „Hlavnej“. Súčasťou bude aj nové verejné osvetlenie, ktoré osvetlí chodník
a nástupnú plochu do kostola ako
aj iluminačne nasvieti kostol.

Komunikácie, chodníky, verejné
priestranstvo
Miestne komunikácie

Projekt rieši rekonštrukciu vybraných miestnych komunikácií v obci
Richnava.
Jedná sa o nasledovné komunikácie:
Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK1 / lokalita „Dolná“
/objekt zahŕňa aj parkovisko P1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK2 / lokalita „Ulica“
Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK3 / lokalita „kostol“
/objekt zahŕňa aj park. P2 pred obchodom a P3 pod kostolom
Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK4 / lokalita „Záhumnie“- časť 1
/objekt zahŕňa aj výhybňu č. 1 –
pred školou a rekonštr. jestvujúceho rigola
Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK4 / lokalita „Záhumnie“
- časť 2
/objekt zahŕňa aj výhybňu č. 2 –
za kostolom a rekonštrukciu jestvujúceho rigola
Navrhované a rekonštruované
parkoviská priamo nadväzujú
na miestne komunikácie. Jedná sa
o tri parkoviská a to rekonštrukciu existujúceho pri obecnom úrade (P1), nové pred obchodom (P2)
a pod kostolom (P3).
Pri obecnom úrade („P1“ - rekon-

štrukcia) budú mať osobné automobily k dispozícii 15 kolmých parkovacích miest. Na plochu parkoviska nadväzuje spevnená plocha
pred OcÚ.
Pri obchode („P2“ - nové) budú
mať osobné automobily k dispozícii 8 kolmých parkovacích miest.
Pred kostolom („P3“ - nové) budú
mať osobné automobily k dispozícii 6 kolmých parkovacích miest.
Vedľa parkoviska bude umiestnená zastávka.
MK1 (lokalita „Dolná“) sa doplní
vozovka na šírku 3,5m, nový chodník šírky 1,25m (SO02)
a odvodnenie priečnym žľabom,
vpustami a rigolmi.
MK2 (lokalita „Ulica“) sa doplní
vozovka na šírku 4,0m, nový chodník šírky 1,5m (SO02)
a odvodnenie odvodňovacím potrubím DN 1000 s vpustami.
MK3 (lokalita „kostol“) sa vozovka zúži na šírku 3,5m, nový chodník šírky 1,5m (SO02)
a odvodnenie sa doplní priečnym
žľabom a odvodňovacím potrubím
DN 300.
MK4 (lokalita „Záhumnie“) sa doplní vozovka na šírku 4,0m, pričom
sa krajnica spevní na pravej strane a časti ľavej strany krajnicovým
prefabrikátom šírky 500mm. Doplnia sa taktiež nové dve výhybne
dĺžky 24m a odvodnenie priečnym
žľabom a pozdĺžnym žľabom bez
mreže DN 400.
Rekonštruované úseky miestnych
komunikácii sa plynulo napájajú
na nerekonštruované
úseky na existujúcich miestnych
komunikáciách resp. na cestu
III/018187 a prostredníctvom
zjazdov umožňujú prístup na všetky predtým sprístupnené pozemky.
Odvodnenie povrchu komunikácií
a existujúceho parkoviska zostane
pôvodné, bude
zabezpečené pozdĺžnym sklonom,
ako aj 2%-ným priečnym sklonom
povrchu vozovky smerom k obrubníku a následne k priekope alebo
na terén do zelených pásov prirodzenou retenciou.
MK1 (lokalita „Dolná“) sa doplní odvodnenie priečnym žľabom,
vpustami, rigolmi a na terén
MK2 (lokalita „Ulica“) sa doplní
odvodnenie odvodňovacím potru-
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bím DN 1000 s vpustami.
MK3 (lokalita „kostol“) sa odvodnenie doplní priečnym žľabom
a odvodňovacím potrubím DN
300.
MK4 (lokalita „Záhumnie“) sa
doplní odvodnenie priečnym žľabom a pre zachytenie prívalových
dažďov z okolitých vyššie položených pozemkov odvodňovací žľab
DN400.
V miestach s vysokými nárokmi
na kapacitu odvodnenia sa použije bodové odvodnenie do
uličných vpustí, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho potrubia
a následne do recipientu.
Odvodnenie pláne sa prevedie 3%ným priečnym sklonom do trativodu s vyústením do vpustu.

Chodníky

Projekt rieši rekonštrukciu úseku
chodníka okolo III/018187 a dostavbu ďalších chodníkov pri
vybraných miestnych komunikáciách v obci Richnava. Potreba rekonštrukcie chodníka okolo
III/018187 a okolo kostola je vyvolaná nevyhovujúcim stavom povrchu. Okrem hlavnej komunikácie
nie je vôbec riešený pohyb peších,
preto sa navrhujú nové chodníky
v piatich úsekoch. Chodníky nadväzujú buď na cestu III/018187 alebo na miestne komunikácie.
Jedná sa o nasledovné chodníky:
Výstavba chodníka CH1 / lokalita „Dolná“
/objekt zahŕňa aj rekonštrukciu
jestvujúceho rigola
Výstavba chodníka CH2 / lokalita „Ulica“
/ objekt zahŕňa aj rekonštrukciu
jestvujúceho rigola
Výstavba chodníka CH3, CH4 / lokalita „Hlavná“ - časť 1
Rekonštrukcia a dostavba chodníka CH3 / lokalita „Hlavná“ - časť 2
Výstavba chodníka CH5 / lokalita
„Hlavná - časť 3
Odvodnenie centrálnej časti obce
/objekt rieši odvedenie vody zo
systému rigolov lokalít Záhumnie, Kostol, Hlavná/
Rekonštrukcia a dostavba chodníka CH6 / lokalita „kostol“
/ objekt zahŕňa aj rekonštrukciu
jestvujúceho rigola CH 6
Výstavba chodníka CH7 / lokalita
„Záhumnie“
Časti objektu SO 02 riešia aj rekonštrukciu existujúcich rigolov a otvorených priekop, ktoré sa nahradia
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odvodňovacím potrubím DN 1000
(DN 400) a presypú násypom tvoriacim podklad pre výstavbu nových chodníkov.
Rekonštrukciou a dostavbou chodníkov sa vytvoria podmienky bezpečného a pohodlného pohybu peších v daných častiach obce.
Odvodnenie povrchu chodníkov,
bude zabezpečené pozdĺžnym sklonom, ako aj 2%-ným
priečnym sklonom povrchu smerom k obrubníku a následne k priekope alebo na terén do zelených
pásov prirodzenou retenciou.
V polohách, kde chodníky nie sú
pojazdne dopravou, je riešené vsakovanie dažďovej vody do podložia prostredníctvom navrhovanej
skladby /štrkové podložie/.
V miestach s vysokými nárokmi
na kapacitu odvodnenia sa použije bodové odvodnenie do uličných
vpustí, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho potrubia a následne
do recipientu. Existujúce rigoly sa
zrekonštruujú a nahradia novými
kapacitnejšími žľabmi. Otvorené
priekopy hlavne na ceste III/018187
a tiež v lokalite „Ulica“ (MK2) sa
nahradia odvodňovacím potrubím
DN 1000 (DN 400). Odvodňovacie potrubie sa vyústi do otvorenej
priekopy zaústenej do recipientu
(rieka Hornád). Odvodnenie pláne sa prevedie 3%-ným priečnym
sklonom do trativodu s vyústením
do vpustu, odvodňovacieho potrubia alebo na terén s odvedením prirodzenou retenciou.

Verejné priestranstvo - spevnené
plochy

Projekt rieši rekonštrukciu a dostavbu plôch pri hlavných objektoch obce. Prvá spevnená plocha
je pred budovou OcÚ (SO 03.1).
V budove okrem OcÚ sídli obecná knižnica a materská škola. V tejto časti sa vybudujú nové spevnené plochy, ktoré spolu s výsadbou
zelene, úpravou priľahlého parkoviska a novým verejným osvetlením
zlepšia zásadne dnešný stav.
Druhá riešená plocha sa rieši okolo kostola so zapojením a zhomogenizovaním plochy pred domom
smútku (SO 03.2). Okolo kostola sa časť veľkej neurčitej plochy
asfaltu nahradí dlažbou. Rovnaká
dlažba sa použije na plochu okolo
domu smútku, ako aj na nadväzujú-

ce dva úseky trasy chodníka CH6.
Obe riešené plochy navrhovanými
úpravami a doplnením verejného
osvetlenia ako aj prvkov drobnej
architektúry zvýšia zásadne svoju
kvalitu. Zvýši sa funkčnosť aj estetika týchto plôch ako centrálnych
a reprezentačných plôch obce.
Spevnené plochy sú v samostatných objektoch doplnené o výsadbu zelene (SO 03.3, SO 03.4)
a prvky drobnej architektúry (SO
03.5 a SO 03.6). V samostatnom
projekte je riešené VO plne prispôsobené navrhovaným úpravám
plôch.

Zeleň
Verejné priestranstvo – zeleň / lokalita pri OcÚ

Postupným starnutím sa porasty
v tomto priestore dostali do vekovej kulminácie. Tým postupne došlo aj k strate sadovníckej, kompozičnej a estetickej hodnoty parkovo upravenej plochy. Niektoré
dreviny sú navrhované na výrub.
Niektoré jedince rastúce v zápoji
vykazujú známky výraznejšieho poškodenia, predovšetkým v dôsledku nevhodných svetelných pomerov v zahustených porastoch. Tieto sú navrhnuté na zdravotný výrub
– 1 ks. Na výrub sú navrhované aj
dreviny, ktoré sú v novej dispozícii
(spevnené plochy ciest, chodníkov)
kompozične nevhodné – kompozičný výrub – týka sa smrekov –3 ks
a krovitých výsadieb.
Navrhované výsadby sú náhradnou
výsadbou za dreviny odstraňované. Z kompozičného a formálneho hľadiska pozostávajú z líniovej
výsadby vysokokmeňov. Výsadba
drevín bude situovaná v línii pozdĺž spevnenej plochy komunikácie. V ploche budú posilnené dreviny s kostrovou funkciou s prirodzeným tvarom koruny avšak
s menšími rozmermi. Centrálnu
plochu vstupu do budovy oživí aj
záhon kvitnúcich nízkych krov, trvaliek a letničiek, pre ktoré sú vymedzené záhony v spevnenej ploche.
V spevnenej ploche bude vymedzený priestor pre záhonovú výsadbu
nízkych krov. Výsadby budú situované tak, aby rámcovali okolie verejného priestranstva, ale nevytvárali pohľadovú bariéru v kontexte

s existujúcou zeleňou. Nevyhnutnou súčasťou renovácie pešej zóny
je aj obnovenie trávnatých plôch.
Po zrealizovaní výsadieb sa založia nové trávnaté plochy výsevom
parterového trávnika resp. zrekonštruujú existujúce plochy trávnika.

Verejné priestranstvo – zeleň / lokalita pri kostole

Na ploche pri zastávke SAD – je
navrhovaná dosadba existujúcej
skalky kvitnúcimi nízkymi
krami, trvalkami ktoré kompozíciu
oživia farebnosťou listov resp. kvetov s dôrazom na sadovnícky detail. Súčasné dreviny budú na ploche rešpektované. Plocha trávnika
bude rekonštruovaná. Pred kultúrnym domom bude odstránená prerastená borievka a vytvorený priestor pre záhonovú výsadbu
krov s dôrazom na sadovnícky detail. Pred kostolom bude plocha
zelene pri stavebných úpravách
rešpektovaná v súčasnej podobe.
Naviac bude súčasná výsadba posilnená voľnou líniou výsadieb krov
popri oplotení tak, aby upravovaný
priestor bol výsadbami vymedzený voči okolitému priestoru rodinných domov a ich dvorov. Nástup
na peší chodník vedúci do svahu
pri kostole bude akcentovaný solitérnou výsadbou stromu zaujímavého tvarom a farbou listov – buk
lesný. Pred obchodom pod kostolom bude uličná línia podporená
líniovou výsadbou stromov tak,
aby stromy hmotou svojej koruny tvorili optickú bariéru pre ľudí
nachádzajúcich sa na terase pred
obchodom. Stromy budú vysadené v pravidelnom spone v páse
s podnožou v zaborkovanej ploche. Zvolený druh listnatej dreviny bude mať kompaktnú vajcovitú resp. stĺpovitú korunu menších
rozmerov s ohľadom na
stiesnené priestory smerom k budove - hrab obyčajný.
Nevyhnutnou súčasťou renovácie
je aj obnovenie trávnatých plôch.

Prvky drobnej architektúry, zastávky
Pre daný urbanistický priestor navrhujeme použiť prvky nevyhnutné
pre funkčnosť verejného
priestranstva a to:
• odpadkový kôš - samostatný
na stĺpiku ako aj osadený na stĺpe
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verejného osvetlenia
• bicyklový stojan – možnosť bezpečného ukotvenia a odstavenia bicykla
• zábradlie - bezpečnostný prvok
• stĺpik - ochranný pilón - ochrana chodca v miestach s exponovanou dopravou
• informačná tabuľa - oznamy pre
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občanov o činnosti samosprávy
Zastávku pre autobus navrhujeme
riešiť v súčasnej polohe. Jestvujúci prístrešok sa
zdemontuje pričom zastávka
na druhej strane cesty bude vzhľadom k stiesneným pomerom v lokalite riešená tiež bez prístrešku.

Podklad bude tvoriť dlažba chodníka, rekonštrukcia sa týka hlavne
doplnenia označníka zastávky a vodorovného dopravného značenia.

Verejné osvetlenie

Súčasťou projektu verejných
priestranstiev v obytnom priestore je aj rekonštrukcia príp.

doplnenie rozvodov verejného
osvetlenia. Po svetelnej a technickej stránke súčasný stav nevyhovuje potrebám osvetlenia v zmysle
STN a jeho rozvod sa bude kompletne demontovať a nanovo realizovať v zmysle architektonického návrhu.
Podľa projektu spracovala
Mgr. Martina Balogová

Informácia zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom:
1.zasadnutí konanom 22.2.2010 zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontroly čerpania dotácií poskytnutých Obcou Richnava v roku
2009, vykonanej hlavnou kontrolórkou Obce Richnava; schválilo
poskytnutie dotácie na rodinnú
a individuálnu telesnú kultúru pre
Klub slovenských turistov Bradlo
Richnava na rok 2010 na projekt
Turistické akcie klubu v roku 2010
v celkovej výške 1 700 €; schválilo
poskytnutie dotácie na výkonnostnú telesnú kultúru pre Základnú
organizáciu chovateľov poštových
holubov v Richnave pre obyvateľov Obce Richnava v sume 600
€; schválilo poskytnutie dotácie
na rok 2010 pre TJ Slovan Richnava pre obyvateľov Obce Richnava na výkonnostnú telesnú kultúru
v sume 7 100 €, na telesnú kultúru rodinnú a individuálnu v sume
500 €, na telesnú kultúru sociálne
vylúčených v sume 550 €; schválilo spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu
Úprava vodného toku Slatvinka
- opatrenie na zlepšenie protipovodňovej ochrany v Obci Richnava na výzvu: Ochrana pred povodňami z Operačného programu Životné prostredie; schválilo zmeny
a doplnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Obce Richnava; zvolilo pána Vladimíra Kurtu za prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves.
1.mimor iadnom zasadnutí
4.3.2010 schválilo Zmluvu o nájme
pozemku s prenajímateľom Atrex

s.r.o. pre uskutočnenie projektu Revitalizácia centra Obce Richnava;
schválilo Zmluvu o nájme pozemku s prenajímateľom Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kluknava pre
uskutočnenie projektu Revitalizácia centra Obce Richnava.
2.mimor iadnom zasadnutí
8.3.2010 schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy ROP4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu Revitalizácia centra
obce Richnava, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce; zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP; financovanie
projektu vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 45 170,86 eur.
2.zasadnutí 30.3.2010 schválilo
Návrh Zmeny Rozpočtu I/2010;
schválilo odkúpenie pozemku parcela E 90354 trvalé trávne porasty
o výmere 221 m2; schválilo Zmluvu o nájme pozemku s prenajímateľom Slovenský vodohospodársky
podnik, štátny podnik, pre uskutočnenie projektu Úprava vodného toku Slatvinka; schválilo Text
zápisu do Kroniky Obce Richnava za rok 2009; určilo, že nehnuteľný majetok obce: stavba súpisné
číslo 96, druh stavby rodinný dom,
na parcele registra C číslo 229/1,
označovaný ako Budova bývalého
MNV + knižnica (rodinný dom)
sa stáva prebytočným majetkom
obce, spôsob naloženia s týmto
majetkom bude nasledovný: maje-

tok predať formou priameho predaja za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu znaleckého posudku;
schvaľuje zmenu uznesenia číslo
49/2009 z 19.11.2009; schvaľuje
Poďakovanie Obecného zastupiteľstva v Richnave Otcom misionárom vincentínom za Ľudové misie v marci 2010.
3.zasadnutí konanom 14.5.2010 zobralo na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce za rok 2009, Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky, Správu o preverení súladu hospodárenia Obce
Richnava za rok 2009 so zákonom číslo 583/2004 Z.z. a Výročnú správu za rok 2009; schválilo:
Celoročné hospodárenie obce bez
výhrad, Vysporiadanie schodku
rozpočtu obce vo výške 31.608,08
€ z prostriedkov rezervných fondov obce vytvorených z prebytkov
minulých rokov; zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce
Richnava; schválilo výšku výdavkov z reprezentačného na jednotlivé akcie v roku 2010; schválilo:
predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 Operačného programu
konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu
„Verejné osvetlenie Obce Richnava 1. etapa“, ktorý je realizovaný
v Obci Richnava a Zabezpečenie
realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok; schválilo úpravy Rokovacieho
poriadku Obecného zastupiteľstva
v Richnave.
4.riadnom zasadnutí 7.6.2010

schválilo predaj nehnuteľného
majetku obce; schválilo premiestnenie pamätných tabúľ na cintorín,
osadenie pamätných tabúľ v novom pamätníku, asanáciu pamätníka na parcele C- KN číslo 178/2;
schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok
roku 2010; zvolalo zhromaždenie
obyvateľov obce, na ktorom bude
autorský kolektív prezentovať výstupy Štúdie alternatívnych riešení
likvidácie odpadových vôd v Obci
Richnava; schválilo Návrh Zmeny
Rozpočtu II/2010.
5.riadnom zasadnutí 26.8.2009
zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava
k 30.6.2010; schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie na realizáciu projektu s názvom „Zlepšenie protipovodňovej
ochrany v Obci Richnava“ s celkovými výdavkami na projekt vo
výške 776 308,98 EUR a spolufinancovanie projektu vo výške 5 %
z celkových výdavkov na projekt t.j.
vo výške 38 815,45 EUR z vlastných hotovostných zdrojov; schválilo Priemet Štúdie alternatívnych
riešení likvidácie odpadových vôd
do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce
Richnava; určilo na celé funkčné obdobie starostu obce Richnava po voľbách konaných dňa
27.11.2010 rozsah úväzku starostu
takto: pracovný úväzok 1,0; určilo
na celé nasledujúce volebné obdobie počet poslancov obecného zastupiteľstva na 9 poslancov.
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Výpis zo
záverečného účtu
Obce Richnava
za r. 2009
Bežné príjmy
Výnos dane na výkon samosprávnych
funkcií, školstvo a opatrov.službu

337 929,27

DANE:
daň z pozemkov
daň zo stavieb
daň za komunálne odpady
daň za psa

1 899,36
3 204,36
4 105,04
428,04

nájome od občanov (hrob.miesta)
nájomné - Reštaurácia, vodovod
správne poplatky
správne poplatky-stavebný úrad

415,00
1 630,21
18 673,99
337,00

pokuty,popl.za priestupky
poplatky zo vstupného-kultúrne a šport.podujatia

98,62
567,30

cintorín.poplatky
popl.za Dom smútku,chladiací box
príjmy za odpredaj KUKA nádob
príjmy za vývoz kalov zo žúmp občanom
príjmy za relácie v miest.rozhlase
iné príjmy- za sprístup.informácií
príspevok z recyklačného fondu

119,52
481,09
81,66
1 719,26
115,50
10,67
579,00

z výťažkov lotérií a iných pod.hier
ostatné príjmy - úroky za ved.účtov
odpredaj prebytoč.majetku
vratky - vrátenie poskytnutého transferu
od MŠ, Richnava 260 za rok 2008
transfer na spoločný stavebný úrad
transfer na úseku hlas.a register .obyv.
účelový príspevok pre detí MŠ
úhrada nákladov za povodne-dopl. 2008
dotácia na základe uznesenia vlády č.
868/2009 na financovanie bež.výdavkov
z titulu výpadku dane z prímov fyz.osôb
transfery na financovanie volieb v r.2009
dotacie na hmotnú núdzu:
stravovanie - hmot.núdza - ŠZŠ
školské potreby - hmot.núdza - ŠZŠ
prísp.na výkon činnosti osob.príjemcu PnD
prídavky na detí - záškoláctvo
za prieskumné územie

89,52
166,19
1 763,49

Bežné príjmy spolu:

1 506,49
2 730,01
764,94
1 142,00
77,36

27 994,00
1 925,44
12 817,80
3 486,00
26,56
1 352,69
146,42

428 383,80

Kapitálové príjmy
príjem z predaja budovy a pozemku
Reštaurácie v Richnave

32 975,24

Kapitálové príjmy spolu :

32 975,24

Príjmy za rok 2009

461 359,04

Finančné operácie
použitie prebytku hospodárenia minul.
rokov z rezervného fondu obce
na investičnú akciu : Odvodnenie
cintorína - 1.etapa

73 528,32

Finančné operácie spolu:

73 528,32

Dňa 1.9.2008 obec zriadila rozpočtovú organizáciu obce Materská škola, Richnava 260.
RO získala v r.2009 vlastné príjmy ,
ktoré boli priebežne v súlade s platnou metodikou
poukazované na financovanie nad rámec ich
výdavkov.
Išlo o tieto príjmy :
príspevky na čiast.úhradu nákl. detí MŠ
režijné náklady - stravné
odmeny-kurič, plyn, elek.energia za
priestory Ocu - 1/2 nákladov
Transfer obce pre Rozpočtovú organizáciu - MŠ,
Richnava 260 poskytnutý vo výške :

9234,85

268,92
554,70
8411,23

49 248,99

BEŽNÉ VÝDAVKY
OBECNÝ ÚRAD

156 318,70

mzdy, odvody zamestnancov
elektrická energia, plyn, voda
telefon, poštovné, rozhlas
výpočtová technika
materiál-kancel.potr.,papier, tonery
inter.vybav.,prac.zariad.a prístroje
odb.publik.,softvér, reprezentačné
benzín,poistné,oprava-Felícia, prepravné
údržba budovy, pracovných zariadení
poistenie obecného majetku
nájomné priestorov - unimobunky
služby- tlač novin, vývoz kalov, upratovanie
správa kotolne, výkon ekonom.činnosti
špeciálne služby: právne,verejné obstarávania,
porad.hardware, služby technika PO
stravovanie zamestnancov
znalec.posudky: predaj pozemku

95 723,95
7 098,96
3 370,40
1 225,04
2 011,55
474,39
3 745,81
4 920,15
516,27
1 052,07
169,89
9 448,93
11 980,31
1 368,49
103,00
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odmeny -poslanci OcZ
odmeny na dohody o vyk.práce
ost. výdavky- soc.fond,cestov.
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11 352,48
949,00
808,01

612,60

REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

626,50

kronika,pamät.kniha
kultúrne podujatia v r.2009
Dejiny Richnavy: georadar.zameranie,
vŕtané sondy, honoráre za autor.hárky

265,56
1 513,51

geom.plán k majetkopráv.vyspor.ihriska

626,50

5 904,10

NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

102 620,19

kúpa pozemku na cintoríne
odvodnenie cintorína - 1.časť

273,00
102 347,19

Kapitálové výdavky spolu:

126 379,86

987,22

audit, popl.za ved.účtov

987,22

TRANSAKCIE VEREJ.DLHU

1 458,56

VYSIELACIE A VYDAV.SLUŽBY

546,05

splátky úrokov z úveru

1 458,56

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

1 925,44

výdavky na zabezpečenie volieb v roku 2009 :
stravné, občerstvenie, materiál, prepravné,
odmeny členom OVK

1 925,44

oprava miest.rozhlasu, konces.poplatky
NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ.SLUŽBY
DOM SMÚTKU -elek.energia
oprava dverí,okien v DS, pohr.vozíka
prevádz.pohreb.a Domu smútku,
kosenie cintorína, čistenie chodníkov
príspevok ZMOS

546,05
9 218,27
1 616,19
3 319,00
1 913,50
2 063,44
306,14

POŽIARNA OCHRANA

2 844,19

špec.materiál PO, údržba pož.striekačky,súťaže
poistné,doprava OHZ, el.ener.,odmena

ZÁKLADNÉ VZDELANIE

1 352,69

2 844,19

vyplácanie PnD-záškoláctvo

1 352,69

CESTNÁ DOPRAVA

21 568,85

INÉ VZDELÁVANIE
odbor.semináre - zamestnanci obce

691,62
691,62

ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY

5 459,01

dotácia CHARITE na výkon opatrov.sl.
poskytov.služby v Dom.dôchodcov
mesiac úcty k starším

4 570,01
729,00
160,00

19 588,53
398,28

NAKLADANIE S ODPADMI

46 410,34

žetóny, vrecia na separovaný zber
opravy veľkoobjemových kontajnerov
vývoz a sklád.KO z KUKA nádob
vývoz a sklád.KO z veľkoobj..kontajnerov
likvidácia kalov zo žump rod.domov
kosenie trávy na rovnej a šikmej ploche
odstraňov.čier.skládok a naplavenín z
miestnych komunikácií po búrke
náklady na likvidáciu separov.zberu
v r.2009 likvidované 328,90 ton odpadu

148,74
378,00
6 341,28
16 405,28
4 198,95
14 304,92

1 582,04

3 963,88
669,29

SOC.POMOC V HMOT.NÚDZI

16 639,87

škol. potr., stravovanie - ŠZŠ
dávky občanom v hmot.núdzi

16 303,80
336,07

Bežné výdavky spolu:

301 428,23

MATERSKA ŠKOLA, Richnava 260 ako rozpočtová organizácia
v roku 2009 čerpala tieto výdavky:

ZÁSOBOVANIE VODOU

3 525,84

mzdy, odmeny, príplatky + odvody
elek.energia, plyn, voda, telefon
učebné pom., výpočt.tech., mater.
školenia,služby,odvody, soc.fond
odmeny na dohody - kurič
vrátenie poskyt.transferu z.2008 obci

materiál a náhr.diely na opravu studní
oprava obec.studní, osadenie chlorát.
geolog.práce:Ochranné pásmo vodár.
zdroja podzem.vody pre MŠ, TJ,ZŠ
analýzy, hydrolog.údaje toku Slatvinka

673,47
827,84

Výdavky rozpočtovej organizácie Materská škola, Richnava 260

1 205,00
819,53

REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

14 697,09

reflektory,montáž,oprava osvetl.klziska
príspevok TJ
príspevok - ZCHPH
príspevok - KST
príspevok - Farský úrad Kluknava
správa a prevádzka klziska

1 700,85
7 066,00
656,00
1 600,00
1 659,00
2 015,24

OBECNÁ KNIŽNICA

612,60

knihy do obec.knižnice, odmena

612,60

VEREJNÉ OSVETLENIE

9 488,72

elek.energia, údržba VO, materiál
audit,passport a štúdia ver.osvetlenia

7 870,32
1 618,40
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OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

FINANČNÁ OBLASŤ

kamenná drť na posyp MK, dovoz drte,
bežná a zimná údržba MK a rigolov
čistenie MK, rigolov, priepustov, verej.
priestr.,vyrovnáv.terénu, odvodnenie MK
dotácia na autobusový spoj

RICHNAVSKÉ NOVINY

36 179,94
15 337,37
943,43
2 486,05
1 718,00
1 822,21

58 487,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
OBCE
prípravné práce k územ.plánu obce

531,1
531,1

CESTNÁ DOPRAVA

13 950,32

výkup pozemkov pod MK-Potok Slatvinka
PD pre územ.konanie -Revitalizácia centra

8 586,32
5 364,00

VEREJNÉ OSVETLENIE

8 651,75

PD k žiadosti o NFP na rekonštr.ver.osvet.

8 651,75

FINANČNÉ OPERÁCIE:
splácanie úveru obcou

41 221,00

Finančné operácie spolu:

41 221,00

VÝDAVKY OBCE za r. 2009

469 029,09

POHĽADÁVKY OBCE k 31.12.2009
Daňové:

35 201,02

Rok 2005:

4 505,54

daň z nehnuteľností
miest.popl. za komunálne a stav.odpady

11,58
4 493,96

Rok 2006:

5 948,70

daň z nehnuteľností
daň za psa
miest.popl. za komunálne a stav.odpady

24,53
3,32
5 920,85

Rok 2007:

7 088,40

daň z nehnuteľností
daň za psa
miest.popl. za komunálne a stav.odpady

39,03
76,35
6 973,02

Rok 2008:

7 680,29

daň z nehnuteľností
daň za psa
miest.popl. za komunálne a stav.odpady

24,10
96,26
7 559,93

Rok 2009:

8 788,12

daň z nehnuteľností
daň za psa
miest.popl.za komunálne odpady
Pohľadávky daní do r.2004 :

117,90
99,00
8 571,22
1 189,97

Nedaňové:

66 597,76

ÚPSVaR - aktivačná činnosť
nájomné od občanov - unimobunky
nájomné - vodovod - AQUASPIŠ
neuhr.faktúry od obč.-likvid.kalov,pokuty
záväzok firmy EKOVER voči spoločník.
SEZO-Spiš-odstúp.obce zo združenia

54 852,46
1 255,70
829,85
189,89
9 273,68
196,18

MAJETOK OBCE: (v obstarávacej cene)
Dlhodobý nehmotný majetok:
Softvér

2 666,97

Dlhodobý hmotný majetok:
Budovy,stavby,miest.komunik.
v tom :
budova Domu smútku, býv.knižnice
Kultúrneho domu, Telových.jednoty
Požiarnej zbrojnice,
v r.2009 predaná budova Reštaurácie
stroje,prístr.,zariadenia
dopravné prostriedky - Felícia
pozemky
Drob.hmot.majetok
Ost.drob.hmot.majetok-knihy
Dlhodobé finančné investície-EKOVER
Ost.fin.majetok-akcie-CP-PVS
Obstar.dlhodob.majetku obce-rozprac.
a neukončené investičné akcie
Zásoby - materiál na sklade
Majetok na podsúvahových účtoch

435 490,52

94 235,93
10 655,25
77 864,74
19 511,33
4 245,97
7 966,54
264 522,34
194 215,87
507,19
10 176,24

Do správy majetku Materskej školy, Richnava 260
bol odovzdaný následovný majetok obce :
budova stavby MŠ, pozemok
pracov.zariadenia
ostatný dlhodobý drobný majetok

106 362,58
17 033,73
13 275,77

VÝVOJ VEREJNÉHO DLHU - ÚVERU

Prijatý úver obcou v r. 2002

98 232,80

Splácanie úveru:
v roku 2002 uhradené
v roku 2003
v roku 2004
v roku 2005
v roku 2006
v roku 2007
v roku 2008
v roku 2009

5 808,94
12 447,72
19 916,35
8 298,48
6 638,78
0,00
0,00
41 221,00

ZOSTATOK SPLÁTKY ÚVERU:

3901,53

Spracovala : Mgr. Iveta Stajsková, účtovník obce
Za správnosť výpisu zodp. Mgr.A.Harmanová, starosta obce
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Výsledky volieb do NR SR v obci Richnava
Dňa 12.6.2010 sa v obci Richnava
konali voľby do NR SR. Z dôvodu
nedávnej povodne, pri ktorej bola
zaplavená aj volebná miestnosť, sa

tieto voľby konali v náhradných
priestoroch v Reštaurácii Bašta.
Voľby sa začali ráno o 7.00 hod.
a trvali do 22.00 hod. kedy sa vo-

lebná miestnosť pre voličov uzavrela a začalo sčítavanie hlasov. Z celkového počtu voličov zapísaných
v zozname voličov (1267) sa vo-

lieb zúčastnilo 585 voličov čo predstavuje 46 % účasť. O hlasy voličov
sa uchádzalo 18 politických strán.

Výsledky volieb do NR SR v obci Richnava
SMER - sociálna demokracia

149 hlasov

MOST - HÍD

141 hlasov

Kresťanskodemokratické hnutie

61 hlasov

Ľudová strana Naše Slovensko

54 hlasov

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

45 hlasov

Sloboda a Solidarita

24 hlasov

Strana rómskej koalície - SRK

18 hlasov

Slovenská národná strana

18 hlasov

NOVÁ DEMOKRACIA

16 hlasov

Strana demokratickej ľavice

14 hlasov

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

10 hlasov

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

8 hlasov

Komunistická strana Slovenska

6 hlasov

Únia - Strana pre Slovensko

3 hlasy

Združenie robotníkov Slovenska

3 hlasy

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

1 hlas

Paliho Kapurková, veselá politická strana

-

AZEN - Aliancia za Európu národov

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie Ing. Michal Orlovský

Naši jubilanti v 1. až 3. štvrťroku
Hojstričová Anna, 85 rokov
Terpáková Emília, 75 rokov
Baluch Pavol, 75 rokov
Stanislavová Apolónia, 70 rokov

