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Hasiči postúpili do územného kola
V nedeľu 24.5.2009 vo Veľkom
Folkmáry sa uskutočnili okrskové
previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov z okrskov
4. a 5. územnej DPO Spišská Nová
Ves / Gelnica. Naša obec patrí do
štvrtého okrsku a preto sa previerok zúčastnilo aj naše družstvo. Sú-

ťažilo sa v štafete 8 x 50 m a dva
pokusy v požiarnom útoku. Naše
družstvo v zložení: Ľubomír Kendra, Michal Hojstrič, Stanislav Kuchár, Lukáš Dolnačko, Martin Dolnačko, Miroslav Čuba, Michal Kurilla, Filo Ábel a Jakub Fedák na
týchto previerkach obsadilo prvé

miesto. Po najlepšom čase v štafete
a trošku smoliarskom prvom kole
útoku, v druhom útoku mali taktiež najlepší čas. Spolu s nami sa
územného kola ktoré sa uskutoční
14.6.2009 v Danišovciach zúčastnia aj hasiči z Kluknavy ktorí skončili na 2. mieste. V preteku jednot-

livcov pre rok 2009 získal tretiu výkonnostnú triedu Stanislav Kuchár.
Týmto všetkým zúčastneným gratulujeme k úspechu a ďakujeme za
príkladnú reprezentáciu obce.
Daniel Saluga
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Tradične krásny novoročný koncert
v Richnave
Stalo sa už tradíciou, že na začiatku nového roka, sa v rímsko - katolíckom kostole v Richnave uskutočňuje Novoročný koncert, na
ktorom pravidelne vystupujú žiaci
a žiačky Základnej umeleckej školy z Krompách. Ináč tomu nebolo
ani 6. januára 2009 o 16.00 hodine.
Študenti hudobného odboru ZUŠ
Krompachy znamenite predviedli

svoj umelecký talent a nadanie v inštrumentálnom pásme skladieb svetoznámych hudobných skladateľov
i ľudových piesní. V úvode sa nám
predstavil akordeónový sprievod
s populárnou skladbou Tri oriešky
z nezabudnuteľného českého filmu
Popoluška. V pokračovaní nasledovali rôzne hudobné nástroje, majestátny orgán, zobcová flauta, keyboard, alebo husľový súbor. V závere odznela známa skladba Nebo
sa sklonilo k zemi v podaní komorného zboru ZUŠ a bodkou za týmto estetickým hudobným zážitkom
bola záverečná pieseň Každý deň
budú vraj Vianoce, ktorú veľkolepo
zaspievala a zahrala hudobná skupina a komorný zbor ZUŠ. Základ-

ná umelecká škola v Krompachoch,
rokom 2009 začína päťdesiaty štvrtý rok svojej umeleckej činnosti.
Počas tohto dlhého a plodného
obdobia vychovala viac ako 1200
absolventov umeleckých odborov,
ktorí naďalej svojou prácou v školách i iných umeleckých útvaroch
a tiež rôznorodými hudobnými aktivitami šíria dobré meno nielen
sebe, ale aj škole, lebo práve tá ich
naučila porozumieť umeniu. Hovorí sa, že veľké myšlienky sa nerodia z veľkého rozumu, ale z veľkého citu a jazykom citov je umenie.
Kto ho chce chápať, nepotrebuje
len svoje zmysly, ale predovšetkým
srdce. Prostredníctvom umenia pomáha ZUŠ formovať citlivú ľudskú

dušu. Nielen dušu žiaka, ale aj diváka, a preto, sme my ostatní vďační,
že práve prostredníctvom tohto, ale
aj mnohých ďalších vystúpení žiakov ZUŠ, ktoré organizujú pod vedením svojich trpezlivých učiteľov,
máme možnosť privoňať a priblížiť
sa k umeniu. Novoročný koncert
v kostole svätého Michala archanjela bol krásnym estetickým zážitkom a vniesol slávnostnú atmosféru nielen do našich domovov, ale
aj do našich sŕdc.
Bc. Martina Horváthová

Cantica Christiana opäť v Richnave
Nedeľné popoludnie 24. mája 2009
patrilo v našej obci umeleckému
vystúpeniu chrámového krompašského súboru Cantica Christiana.
Koncert sa konal pod záštitou Obce
Richnava v rímsko - katolíckom
kostole svätého Michala archanjela. Chrámový spevácky súbor sa
nám pod dirigentskou taktovkou
Jána Lörinca, doprovodom Štefana Lahetu predstavil najmä mariánskymi piesňami, rôznymi známymi
i menej známymi sakrálnymi melódiami, ale aj populárnymi skladba-

mi svetových hudobných velikánov.
Svoj pestrý repertoár súbor doplnil
aj o zaujímavý afro-americký spirituál. Opäť sme mali príležitosť pohladiť svoje zmysly a započúvať sa
do tónov krásnej hudby a zvučných
hlasov speváčok a spevákov súboru. Umelecké vystúpenie nám spríjemnilo nedeľné popoludnie a do
našej obce vnieslo kúsok noblesy
a krásy.
Bc. Martina Horváthová

Informácia z voľby prezidenta Slovenskej
republiky v obci Richnava
Výsledky prvého kola v našej obci:
1.Ivan Gašparovič

144 hlasov

2.Iveta Radičová

61 hlasov

3.Zuzana Martináková

32 hlasov

4.František Mikloško

27 hlasov

5.Milan Melník

16 hlasov

6.Dagmar Bollová

7 hlasov

7.Milan Sidor

5 hlasov

Voľba prezidenta SR sa konala v dvoch kolách 21.3 2009
a 4.4.2009.
V prvom kole sa voľby prezidenta v našej obci zúčastnilo 299
oprávnených voličov čo predstavuje 24,3% z celkového počtu voličov zapísaných do zoznamu voličov (1229).
V druhom kole sa voľby prezidenta zúčastnilo 330 oprávnených vo-

ličov čo predstavuje 26,9% z celkového počtu voličov zapísaných do
zoznamu voličov (1225).
Výsledky druhého kola:
1.Ivan Gašparovič 225 hlasov
2.Iveta Radičová

96 hlasov

Ing. Michal Orlovský
Zapisovateľ okrskovej volebnej
komisie
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Ako sa realizujú zmeny zákona
o pohrebníctve v Richnave
Rozhovor s pani Máriou Čarnokou.
V Richnavských novinách ročník
III., číslo vydania 8, dátum vydania 24.11.2006 sme vás v rozhovore s pani starostkou Mgr. Annou
Harmanovou informovali o zmenách ktoré priniesla zmena zákona
o pohrebníctve č. 470/2005. Obecné zastupiteľstvo na svojom šiestom zasadnutí 31.10.2006 schválilo
Prevádzkový poriadok pohrebiska
a domu smútku, Zmluvu o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku a Zmluvu o nájme pohrebiska
a domu smútku. Od 2.11.2006 na
základe koncesnej listiny vydanej
Obvodným úradom v Spišskej Novej Vsi je prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku v Richnave odborne spôsobilá osoba pani
Mária Čarnoká, Richnava č. 198.
V dnešnom vydaní Vám ponúkame
rozhovor s prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku v Richnave, pani Máriou Čarnokou.
Aké zmeny nastali pre obyvateľov
obce tým, že prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku už nie je
obec ?
Zmien je viacero, predovšetkým
všetci obyvatelia a návštevníci pohrebiska sú povinní riadiť sa schváleným Prevádzkovým poriadkom
pohrebiska Richnava.
Čo je predmetom nájomnej zmluvy
na hrobové miesto?
Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára medzi prevádzkovateľom pohrebiska na jednej strane
a nájomcom na strane druhej. Na
základe tejto zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska ponecháva nájomcovi do nájmu hrobové miesto, ktoré má svoju presnú výmeru, číslo
a typ a nachádza sa na pohrebisku vedenom v katastrálnom území
obce Richnava. Zmluva sa uzatvára
na dobu neurčitú. V prípade úmrtia nájomcu majú prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy
na hrobové miesto jeho dedičia, ak
je ich viac, tak ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý. Nájomca
je povinný po dobu trvania nájmu
platiť odplatu za nájom hrobového

miesta za každých aj začatých 10
rokov podľa typu a veľkosti hrobového miesta vo výške, ktorú stanovuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Richnava.
Aké sú povinnosti nájomcu hrobového miesta ?
Nájomcovi na základe nájomnej
zmluvy vzniká právo na užívanie
hrobového miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov. Nájomca je povinný na
vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať
prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
Aké sú povinnosti prevádzkovateľa
pohrebiska a domu smútku?
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
1. Počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému
miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem
prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom pripravovanom, alebo už uskutočnenom
zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne informovať nájomcu.
2. Prijímať ľudské pozostatky
a ľudské ostatky.
3. Viesť evidenciu o ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkoch
4. Zabezpečovať režim údržby čistoty a dezinfekcie chladiaceho zariadenia a domu smútku.
5. Prevádzkovať pohrebisko so
schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
6. Viesť evidenciu hrobových
miest a situačný plán pohrebiska.
7. Písomne informovať nájomcu
o skutočnosti, že uplynie lehota,
za ktorú bolo nájomné zaplatené,
výpoveď z nájmu hrobového miesta.
8. Podpisuje s nájomcom hrobového miesta nájomnú zmluvu.
9. Vyberá poplatky za hrobové miesta na základe nájomných

zmlúv, poplatky za obradnú miestnosť v dome smútku, poplatky za
použitie chladiaceho zariadenia.
10. Odovzdávať poplatky za nájom
hrobových miest na cintoríne, poplatky za dom smútku a chladiace
zariadenie do pokladne obce.
11. Vystavovať povolenie k prácam
na pohrebisku.
12. Vydávať potvrdenie o účasti na
pohrebe.
S akými problémami sa najčastejšie stretávate po dva a pol ročnom
prevádzkovaní pohrebiska a domu
smútku?
Stretávame sa s množstvom problémov, pokúsim sa ich vymenovať.
• Najvážnejším a najčastejším
problémom je neustále ukladanie odpadkov z hrobu mimo
na to vyhradených miest, odhadzovanie odpadkov ku stromom, pod tuje, alebo ponechávanie odpadkov rovno pri hrobe.
• Ukladanie sklenených a plastových fliaš za pomníky hrobových miest.
• Svojvoľné vykonávanie rôznych
stavebných opráv hrobov bez
oznámenia prevádzkovateľovi.
• Pohyb psov na cintoríne.
• Svojvoľný vstup motorových
vozidiel do areálu cintorína
bez oznámenia prevádzkovateľovi.
• Pri vstupe do areálu návštevníci
si zapnú verejné osvetlenie, ale
pri odchode ho už nevypnú.
Koľko hrobových miest sa nachádza
na cintoríne?
Na celom cintoríne v Richnave sa
nachádza spolu 1091 hrobových
miest.
Z tohto počtu, koľko je existujúcich
hrobových miest?
Existujúcich hrobových miest je
601.
Koľko voľných miest sa nachádza
na cintoríne v Richnave?
Na cintoríne sa v súčasnosti nachádza 490 voľných hrobových
miest.

V minulom článku o zmene zákona o pohrebníctve sme občanov
informovali, že prebieha digitalizácia evidencie hrobových miest
zo zošitovej podoby do elektronickej. Kedy bola digitalizácie hrobových miest ukončená a začali sa podpisovať zmluvy o nájme hrobového
miesta?
Digitalizáciu sme ukončili v októbri 2007 a tiež v tomto mesiaci sme
aj začali podpisovať nájomné zmluvy na hrobové miesta.
Koľko zmlúv o nájme hrobového
miesta je podpísaných k 30. aprílu 2009?
K 30. aprílu 2009 je spolu podpísaných 388 zmlúv.
Koľko nájomných zmlúv nájomcovia doposiaľ nepodpísali?
Nájomcovia nepodpísali doposiaľ
213 zmlúv.
Aký je ďalší postup voči tým, ktorí
nepodpísali zmluvu o nájme hrobového miesta?
Podľa zákona č. 470/2005 o pohrebníctve, je postup nasledovný:
a) Nájomcovi pohrebného miesta, je v súlade s § 25 zákona č.
470/2005, doručená výzva na zaplatenie nájomného.
b) Ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie
hrobového miesta, prevádzkovateľ
nájomnú zmluvu vypovie,
c) Vypovedanie nájomnej zmluvy je nájomcom doručená písomne, v prípade neznámych nájomcov
sa výzva doručuje prostredníctvom
úradnej tabule umiestnenej na cintoríne. Odporúčam všetkým návštevníkom cintorína sledovať oznamy zverejnené na úradnej tabuli.
d) Po výpovedi nájomnej zmluvy
nasleduje nájomcovi výzva na odstránenie príslušenstva hrobu vo
výpovednej lehote.
Aká je dĺžka výpovednej lehoty na
odstránenie príslušenstva hrobu ?
Pri známych nájomcoch hrobových miest je 1 rok od nezaplatenia
nájomného za hrobové miesto.
(pokračovanie na strane 4)
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Pri neznámych nájomcoch hrobových miest je 5 rokov od nezaplatenia nájomného za hrobové
miesto.
Koľko finančných prostriedkov ste
vybrali na základe podpísaných
zmlúv za nájom hrobových miest?
a) v roku 2007: 100 750,-Sk
b) v roku 2008: 82 620,-Sk
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c) do 31. marca 2009: 79,68 Eur
Čo navrhujete na zlepšenie podmienok v budove domu smútku a na cintoríne v Richnave ?
V dome smútku nebola zavedená teplá voda. Tento nedostatok
domu smútku už je odstránený.
Obec Richnava zabezpečila ohrev
vody v mesiaci apríli 2009.
Momentálne spolupracujeme s ob-

cou v otázke premiestnenia nádob
na odpad v areáli cintorína.
Miesto na pochovávanie zosnulých
v obci Richnava vybrali naši predkovia. Leží na svahovitom teréne,
kde je zlý prístup pre motorové vozidla na vysypávanie zberných nádob určených na odpad. Záleží len
na nás všetkých, či úctu k pamiatke zosnulých a spoločenské posla-

nie pohrebiska určeného k pietnemu pochovávaniu zosnulých dokážeme spoločnými silami udržiavať
v takom stave, ako to zodpovedá
ušľachtilým ľudským vzťahom.
Ďakujem za rozhovor
Bc. Martina Horváthová

Výskyt nelegálnych skládok v obci
Richnava
Dňa 29.09.2008 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odbor inšpekcie odpadového
hospodárstva, Rumanová 14, Košice vykonala kontrolu zameranú
na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zameranú
na výskyt nelegálnych skládok odpadov v katastrálnom území obce
Richnava. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
inšpekcie odpadového hospodárstva, Rumanová 14, Košice vykonanou kontrolou zistila výskyt nelegálnych skládok odpadov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
obce Richnava pri rieke Hornád
v blízkosti mosta cez rieku, medzi
železničnou traťou a riekou Hornád v úseku cca 500 m2. Vzhľadom k tomu, že v obci Richnava
sa vyskytovali skládky odpadov začala Slovenská inšpekcia životného
prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Košice odbor inšpekcie
odpadového hospodárstva, Rumanová 14, Košice voči obci Richnava
správne konanie vo veci porušenia
ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.Obec zabezpečila likvidáciu zistených nelegálnych skládok. Nedisciplinovaný občania naďalej svojou činnosťou ukladali a ponechávali odpad
na inom mieste ako na mieste na
to určenom.

Dňa 2.12.2008 vykonal Obvodný
úrad životného prostredia Spišská
Nová Ves, stále pracovisko Gelnica, Hlavná 1, Gelnica v katastrálnom území obce Richnava miestne zisťovanie za účelom zistenia
výskytu nelegálnych skládok komunálneho a drobného stavebného odpadu na pobrežných pozemkoch rieky Hornád.Miestnou obhliadkou Obvodný úrad životného
prostredia Spišská Nová Ves, stále
pracovisko Gelnica, Hlavná 1, Gelnica zistil opäť výskyt nelegálnych
skládok odpadu v obci Richnava:

1. skládka komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu
(konáre, tráva, zvyšky tehál, eternit) situovaná v lokalite „Pánske
lúky“ po ľavej strane panelovej cesty smerom k hnojisku.
2. voľne pohodené komunálne odpady (plasty, handry, plechovky,
papiere) pozdĺž prítoku Hornádu
z rómskej osady Ružakovec od priepustu popod štátnu cestu až k rieke Hornád.
Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, stále pracovisko Gelnica, Hlavná 1, Gelnica
vydal rozhodnutie, kde uložil podľa
ust. § 73 ods. 2 zákona o odpadoch
Obci Richnava opatrenie na nápravu na odstránenie nelegálnych skládok komunálneho a drobného stavebného odpadu, ktorých výskyt

bol zistený dňa 2.12.2008 miestnou
obhliadkou . V zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve
sú občania povinní nakladať s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi v súlade so všeobecným
záväzným nariadením obce Richnava č. 8/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s účinnosťou od
1.1.2009.Nedisciplinovanosť obyvateľov pôvodcov a držiteľov odpa-

du odčerpáva obci ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu obce na
odstraňovanie nelegálnych skládok
v obci.
V ochrane prírody je najdôležitejšie, aby sa čo najviac ľudí učilo environmentálnemu cíteniu a spolu
sme mohli vytvárať zdravé životné
prostredie.
Mgr. Harmanová
starostka obce

Zmeny stavu
obyvateľov od
.. do
..
Stav

Spolu

mužov

žien

Zmeny v období od 1. 1.2008 do 31.12.2008
Odhlásenie z trvalého pobytu

29

13

16

Narodenie dieťaťa

103

54

49

Sobáš

21

11

10

Rozvod

2

1

1

Úmrtie

10

5

5

Prihlásenie na trvalý pobyt

6

1

5

Trvalý pobyt - dospelí

1368

659

709

Trvalý pobyt - deti

974

509

465

Trvalý pobyt - cudzinci

5

1

4

2347

1169

1178

4

2

2

Stav obyvateľov k 31.12.2008

V obci celkom
Prechodný pobyt
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Nakladanie s odpadmi v našej obci
Rozhovor so starostkou obce Mgr. Annou Harmanovou.
Aké povinnosti obci vyplývajú zo zákona o odpadoch ?
Obec je predovšetkým povinná zaviesť vhodný systém zberu odpadu.
a) Zabezpečiť, alebo umožniť zber
a prepravu komunálnych odpadov
na svojom území na účely ich zhodnotenia, alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch
č.
223/2001 vrátane zabezpečenia
zberných nádob a zabezpečenia
priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu.
b) Zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
c) Upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi všeobecne záväzným nariadením.
d) Vedie a uchováva evidenciu
o druhoch a množstve odpadov,
s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení.
e) Ohlasuje ustanovené údaje
z evidencie príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva.
f) Je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od
držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá
s komunálnymi odpadmi alebo

s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce, potrebné informácie.
Nakladanie s odpadmi v obci upravuje Všeobecné záväzné nariadenie
č. 8/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Richnava.
Aký je spôsob zberu komunálneho
odpadu, preprava a spôsob separovaného zberu?
Na území obce Richnava sú držitelia komunálnych odpadov povinní tento odpad zbierať, po vytriedení a po zaradení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov odpadov
v zmysle tohto nariadenia nasledovne:
a) Pri každej stavbe na území
obce sa zbiera:
- papier, obaly z kovu, sklo a plasty z každej domácnosti do plastových vriec, ktoré sú označené žetónom (iba v deň určený na vývoz
podľa harmonogramu zvozu separovaných zložiek KO pre daný
rok)
- nebezpečný odpad komunálneho odpadu, t.j. batérie, akumulátory, žiarivky, pneumatiky a elektroodpad sa zbierajú z každej domácnosti (iba v deň určený na vývoz
podľa harmonogramu zvozu separovaných zložiek KO pre daný
rok)
b) zmesový komunálny odpad na
území obce sa zbiera do BOBR
a KUKA nádob.
c) Každú nádobu a vrece označujeme žetónom.

Zneškodnenie odpadov skládkovaním za rok 2008
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d) Miestom určeným na vyloženie
nádob a vriec je pred rodinným domom.
e) Žetóny slúžia na kontrolu počtu
vyzberaných KUKA nádob a vriec
so separovaným odpadom.
f) Dvakrát do roka obec vystavuje v obci veľkoobjemové kontajnery, ktoré sa následne podľa naplnenosti vyvážajú.
g) Drobný stavebný odpad sú držitelia povinní umiestniť do veľkoobjemového kontajnera, ktorý
je umiestnený v obci na pozemku parc. CKN č. 396/2 pri budove Obecného úradu č. 261.
h) Stavebník alebo investor, pri
ktorého činnosti vznikajú stavebné odpady, je povinný jeho vznik
ohlásiť obci. Obec zabezpečí pristavenie veľkoobjemového kontajnera a vývoz stavebného odpadu
prepravnou organizáciou, ktorá
má s obcou zmluvu. Všetky náklady spojené so zneškodnením stavebného odpadu hradí stavebník
alebo investor.
i) Biologicky odpad zo záhrad
a parkov držitelia zhodnocujú kompostovaním predovšetkým vo vlastných zariadeniach na kompostovanie. Ak takéto možnosti nemajú,
pokosenú trávu občania uložia do
veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených v obci.
Koľko komunálneho odpadu vyprodukovala obec v roku 2008?
Spolu sme za rok 2008 v Richnave
vyprodukovali 316 ton komunálneho odpadu. Na jedného obyvateľa
obce je to 134 kg, obyvatelia obce
vyseparovali z celkového množstva
39,76 ton. Separované množstvo
odpadu predstavuje 12,58 % z celkového množstva odovzdaného komunálneho odpadu.
Môžete zhrnúť, aké finančné náklady obec vynaložila na vývoz a likvidáciu odpadu v roku 2008?
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Náklady na vývoz a likvidáciu
odpadu v našej obci za rok 2008
predstavujú sumu 760 500 Sk (25
243,98 Eur). Príjem z poplatkov za

komunálny odpad v roku 2008 bol
129 000 Sk (4 282,02 Eur). Rozdiel medzi príjmami od obyvateľov za komunálny odpad a výdavkami za vývoz a likvidáciu odpadu za rok 2008 bol 631 500 Sk (20
961,96 Eur). Táto suma bola uhradená z rozpočtu obce.
Koľko rodinných domov evidujete
v obci Richnava a koľko sa z nich
zapája do zberu separovaných odpadov: papier, sklo a plasty ?
V obci Richnava bolo vydaných
298 súpisných čísel, ale do separovaného zberu sa zapája:
a) Papier 59 rodinných domov
b) Sklo 73 rodinných domov
c) Plasty 131 rodinných domov
Kto kontroluje nakladanie s odpadmi v našej obci?
a) Ministerstvo.
b) Inšpekcia.
c) Krajské úrady životného
prostredia.
d) Obvodné úrady životného
prostredia.
Tu je potrebné vysvetliť, čo znamená štátny dozor. Štátny dozor predstavuje zisťovanie ako právnické
osoby, fyzické osoby - podnikatelia, dodržiavajú zákon o odpadoch,
všeobecne záväzné predpisy vydané na jeho vykonanie a ďalšie povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona.
Boli v roku 2008 v našej obci vykonané nejaké kontroly týkajúce sa nakladania s odpadmi?
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve v obci vykonala dňa
29. septembra 2008 Slovenská inšpekcia životného prostredia. Dňa
2. decembra 2008 vykonal štátny
dozor v odpadovom hospodárstve
Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, pracovisko
Gelnica.
Ďakujem za rozhovor
Bc. Martina Horváthová
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Rozvoj a činnosť futbalového klubu
TJ Slovan Richnava
TJ Slovan Richnava na januárovom
valnom zhromaždení do svojho
uznesenia zahrnula aj vytvorenie
žiackeho futbalového družstva, ktoré po jarnej príprave zaregistruje
do súťaže okresných majstrovstiev.
Na túto úlohu boli určený a podujali sa ju plniť pán Nemčik Kamil a Hojstrič Michal. Žiaci, ktorý
už v roku 2008 mali možnosť štartovať v treťoligovej žiackej súťaži
v susedných Krompachoch, kvôli
dochádzke a vlastnému nezáujmu
túto možnosť zvyšovať svoju futbalovú kvalitu nevyužili. Boli to Biroš
Marek, Čech Matúš, Čech Vladimír, Brutovský Dávid, Kuchár Kristián, Richnavský Emil, Chibeľ Jakub, Ondáš Stanislav. Títo chlapci
by tvorili lepšie jadro celku a k nim

priradený Horváth Adam, Medvec
Ján, Andráši Peter, Brutovský Filip, Papcun Matej a Juraj, Richnavský Ján, ale aj dve dievčatá Čechová Natália a Belušková Viktória by
boli tvorili dobré žiacke družstvo.
Prvotné nadšenie ale netrvalo dlho
. Prípravu sme začali 4. apríla v týždennom cykle. 20. apríla sme prešli
na cyklus pondelok ‚ štvrtok, sobota a budeme ním aj pokračovať. Prvotné nadšenie u niektorých je až
do dnešného dňa, ale väčšina sa tejto možnosti športovo sa zlepšovať
vzdala. Hlavne ty starší si nachádzali iné záujmy. Ostal len 5. a 6.
ročník a najvytrvalejšie sú dievčatá. S poklesom dochádzky sme zaradili do prípravy aj našich rómskych žiakov. Vytvára sa polemika

- prečo Rómovia? My tvrdíme, prečo nie? Aj im je potrebné zapájať sa
do športovej činnosti v našej obci.
Sú medzi nimi veľmi talentovaní
žiaci a pri výbere s deťmi, ktorých
sme hore uviedli, by vzniklo veľmi
dobré kvalitné družstvo a ďalší by
sa mohli zaraďovať do družstva počas pôsobenia v súťaži. Tréningový proces nie je pre žiakov veľmi
náročný, dbá sa hlavne na technické časti cvičenia. Bolo by dobre od
rodičov týchto detí‚ aby ich v tejto
činnosti podporovali a bolo by dobré aby sa zúčastňovali na ich tréningu. Dá to dieťaťu väčšiu sebadôveru v jeho futbalovom raste. Chceme usporiadať modelový zápas ku
dňu detí 30.5.2009 o 16.00, kde sa
budú môcť ukázať v nových dre-

soch a týmto by sme urobili výber
do žiackeho družstva obce Richnava . Prajeme si, aby v našej obci
sa mládež a deti mohli v čo najväčšom počte športovo vyžívať a tvorivo rásť.
Čo sa týka družstva mužov tí sa
momentálne nachádzajú na tretej
priečke II. triedy okresných majstrovstiev. Dúfame, že do konca súťaže si to ešte zlepšia a po prihlásení do ďalšieho ročníka tejto súťaže
budú bojovať o postup do I. triedy. Družstvo dospelých tvoria mladí a perspektívni hráči obce Richnava. Družstvo trénujú Labanc Peter a Šmida Róbert. Tréningy sú
každý piatok od 18,00.
Spracoval: Kamil Nemčik

Informácia zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Na svojom 8. zasadnutí dňa
16.12.2008 Obecné zastupiteľstvo v Richnave zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu
k 30.9.2008, schválilo Zmenu rozpočtu VII/2008, zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontrol
vykonaných podľa schváleného
plánu kontrolnej činnosti v roku,
schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2009, schválilo predaj nehnuteľností vedených Správou katastra
v Gelnici na LV č. 1, schválilo Priemet rozvojového zámeru ZO chovateľov poštových holubov Richnava do Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
zobralo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na 2009, 2010, 2011,
schválilo Rozpočet Obce Richnava
na roky 2009, 2010, 2011, schválilo ročnú odmenu hlavnej kontrolórke, schválilo odmenu poslancom
obecného zastupiteľstva, schválilo
Dodatok číslo 1 k Smernici číslo 1/2008 o pravidlách hospodáre-

nia s verejnými prostriedkami na
reprezentačné, schválilo cenu vstupeniek na klzisko, schválilo výšku
výdavkov 8 000 Sk z reprezentačného na úhradu autobusovej prepravy
účastníkov turistickej akcie Výstup
na Sľubicu, schválilo zvýšenie ročnej odmeny starostke, uznieslo sa
na Všeobecne záväznom nariadení
číslo 6/2008 o miestnych daniach
na území obce Richnava, uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení číslo 7/2008 o miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Richnava, uznieslo sa na
Všeobecne záväznom nariadení
číslo 8/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Richnava.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 1. zasadnutí 19.2.2009
zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontroly plnenia uznesení prijatých OZ v roku 2008 za obdobie 1. - 9.2008, vykonanej

hlavnou kontrolórkou Obce Richnava, zrušilo uznesenie 43/28/4
z 28.4.2005, schválilo Plán kultúrnych podujatí v Obci Richnava na
rok 2009, schválilo Štruktúru dotácií na rozvoj telesnej kultúry pre
jednotlivé typy opatrení podľa skupín obyvateľov a zamerania projektov na rok 2009, uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení obce
číslo 1/2009, ktorým sa s účinnosťou od 1.4.2009 zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie číslo 11/2004,
ktorým sa určuje školský obvod základnej školy pre Obec Richnava.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 1. mimoriadnom zasadnutí konanom 2.3.2009 schválilo
na overovanie Petície na odvolanie
starostky obce Mgr. Anny Harmanovej komisiu v zložení: František
Ondáš, Daniel Saluga a Pavol Tulej.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 2. zasadnutí 24.3.2009
zobralo na vedomie informáciu Ko-

misie obecného zastupiteľstva na
overovanie Petície na odvolanie
starostky obce Mgr. Anny Harmanovej, schválilo Zmenu rozpočtu
Obce Richnava I/2009, schválilo
Text zápisu do Kroniky Obce Richnava za rok 2008, zrušilo uznesenie číslo 5/2009 z 19.2.2009,
schválilo poskytnutie dotácie pre
Klub slovenských turistov Bradlo
Richnava na Turistické akcie klubu
v období apríl-december 2009 pre
obyvateľov Obce Richnava v sume
1 600 €, schválilo poskytnutie dotácie pre TJ Slovan Richnava na
rok 2009: a) sumu 2 561 € na materiál pre potreby ihriska, energie plyn, voda, elektrina, kosenie ihriska, b) sumu 4 505 € na rozvoj futbalu dospelých a žiakov, obyvateľov
Obce Richnava, schválilo poskytnutie dotácie pre Základnú organizáciu chovateľov poštových holubov Richnava pre obyvateľov Obce
Richnava v sume 656 €.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 3. zasadnutí 21.5.2009

RICHNAVSKÉ NOVINY
zobralo na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2008 a správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky
a hospodárenia obce za rok 2008,
schválilo celoročné hospodárenie obce bez výhrad, vysporiadanie prebytku rozpočtu obce vo
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výške 1.412.565,06 Sk (46.888,57
), rozdelenie vysporiadaného
prebytku rozpočtu obce vo výške 1.412.565,06 Sk (46.888,57 ),
zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava
k 31.3.2009, zobralo na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol čerpania dotácií poskytnutých Ob-

cou Richnava v roku 2008, schválilo výšku výdavkov z reprezentačného na jednotlivé akcie v roku
2009, schválilo poskytnutie dotácie pre Rímsko - katolícku cirkev
farnosť Kluknava vo výške 1 659
, zobralo na vedomie pokyn zriaďovateľa vo veci žiadosti rozpočtovej organizácie Materskej školy,

Richnava 260 o navýšenie rozpočtu, uložilo hlavnému kontrolórovi
Obce Richnava vykonať kontrolu
výdavkov a finančných operácií za
1. polrok 2009 v rozpočtovej organizácii - Materskej škole, Richnava 260.

Zverejnenie informácie o predaji majetku
obce podľa §  odsek () zákona /
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 číslo C 434 o výmere
625 m2 druh pozemku zastavaná
plocha a parcela číslo C 435 o výmere 311 m2 druh pozemku zastavaná plocha s príslušenstvom:
stavby, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľnosti - plot, porasty, studňa na parcele EKN 1173,
vodovodná prípojka na parcele

334, domová vodáreň na parcele
435, septik na parcele 434, plynová prípojka na parcele 434, plynová skriňa na parcele 434, spevnené plochy na parcele 434.
2. nehnuteľnosti - stavby súpisné číslo 122 vedenej Správou katastra v Gelnici na liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Richnava na parcele číslo C
435, ktoré sú vymedzené v znaleckom posudku číslo 108/2008
vypracovanom súdnym znalcom
Ing. Jánom Kaffanom, Karpat-

ská 13, Spišská Nová Ves zo dňa
17.10.2008.
3. drobný hmotný majetok v budove reštaurácia vymedzený v znaleckom posudku číslo 6/2008
vypracovanom súdnym znalcom
Ing. Štefanom Ondášom, Lipová
6/8, Spišská Nová Ves zo dňa
28.10.2008.

INFORMÁCIA O NADOBÚDATEĽOVI
a) meno a priezvisko: Peter Medvec, obchodné meno: Peter Medvec
b) adresa pobytu: 053 51 Richnava 120
c) IČO: 34605177
Mgr. Anna Harmanová
starostka obce

DÁTUM A PRÁVNY TITUL PRECHODU
VLASTNÍCTVA
2.4.2009, Kúpna zmluva, Číslo
vkladu V168/2009-23/09

Výpis zo záverečného účtu obce Richnava
za r. 
PRÍJMY ZA ROK 2008

12 604 877,41

Dňa 1.9.2009 obec zriadila rozpočtovú organizáciu obce -

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
príjem z výnosu dane na školstvo

354 000,00

Kapitálové príjmy spolu :

354 000,00

Materská škola, Richnava 260.
RO získala vlastné príjmy ,

71742,00
FINANČNÉ OPERÁCIE

ktoré boli priebežne od 1.9.2008 v súlade s
platnou metodikou poukazované na financovanie nad

Finančné operácie spolu:

rámec ich výdavkov. Išlo o tieto príjmy:
príspevky na čiast.úhradu nákl. detí MŠ

3150,00

režijné náklady - stravné

11661,00

0,00

odmeny-kurič, plyn, elek.energia za
priestory Ocu - 1/2 nákladov

56695,00

Transfer obce pre Rozpočtovú organizáciu - MŠ,
Richnava 260 poskytnutý vo výške :

513 000,00
(pokračovanie na strane 8)
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BEŽNÉ PRÍJMY

BEŽNÉ VÝDAVKY

Výnos dane z príjmov FO

8 958 008,24

OBECNÝ ÚRAD

4 781 614,20

Výnos dane na školstvo

1 327 000,00

mzdy, odvody zamestnancov

2 996 003,00

Výnos dane na opatrov.službu

225 000,00

elektrická energia, plyn, voda

166 390,00

telefon, poštovné, rozhlas

115 267,80

DANE:

výpočtová technika

32 474,00

daň z pozemkov

45 682,00

materiál-kance.potr.,papier, tonery

90 243,50

daň zo stavieb

87 796,00

inter.vybav.,prac.zariad.a prístroje

10 357,00

daň za komunálne odpady

121 089,00

odb.publik.,softvér, reprezentačné

99 644,00

daň za psa

11 182,00

benzín,poistné,oprava-Felícia, prepravné

83 351,00

údržba budovy, pracovných zariadení

40 881,00

nájome od občanov (hrob.miesta)

82 620,00

poistenie obecného majetku

46 721,00

nájomné - Reštaurácia, vodovod

46 014,00

poplatky, odvody

18 047,50

správne poplatky

21 454,00

služby- tlač novin, vývoz kalov, upratovanie

správne poplatky-stavebný úrad

14 800,00

revízie, dezinfekcia, inzertné služby

pokuty,popl.za priestupky

1 707,00

117 106,00

špeciálne služby: právne,verejné obstarávania,
poplatky zo vstupného-kultúrne
a šport.podujatia

porad.hardware, služby technika PO

318 840,10

špeciálne služby: geom.plány pozemkov MK,
17 380,00

cintorín.poplatky

2 630,00

popl.za Dom smútku,chladiací box

8 320,00

príjmy za odpredaj KUKA nádob

8 155,00

príjmy za fekálne služby občanom

29 179,50

príjmy za relácie v miest.rozhlase

9 780,00

zápisné a školné detí MŠ (do 1.9.2008)

5 900,00

stravné v zariadení ŠJ (do 1.9.2008)

12 296,00

iné príjmy zálohy energií - TJ

11 033,50

ostatné príjmy - úroky za ved.účtov

4 831,67

odpredaj prebytoč.majetku -kosačky

34 051,00

vratky - vrátené dotácie TJ za rok 2007

115 605,00

transfer na spol. stavebný úrad

76 936,00

transfer na úseku hlas.a register .obyv.

22 430,00

účelový príspevok pre detí MŠ

10 000,00

transfer na úhradu nákladov povodne

69 589,00

dotacie na hmotnú núdzu:

energet.audit, VO-zmena územ.plánu

85 755,00

znalec.posudky:cintorín,kosačky,Rešt.

27 042,00

odmeny -poslanci OcZ

368 000,00

odmeny na dohody o vyk.práce

84 855,50

ost. výdavky-stravov.,soc.fond,cestov.

80 635,80

FINANČNÁ OBLASŤ

31 780,03

popl.za ved.účtov, audit

31 780,03

TRANSAKCIE VEREJ.DLHU

106 795,94

splátky úrokov z úveru

106 795,94

POŽIARNA OCHRANA

161 190,00

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

85 904,50

oprava fasády budovy Požiar.zbroj.

75 285,50

CESTNÁ DOPRAVA

856 712,88

posyp.materiál, doprav.značky na MK

30 270,88

čistenie MK, rigolov, priepustov

323 892,50

údržba ciest, rigolov,posyp MK,

120 069,50

pasportizácia MK-geom.plány, zameranie

309 610,00

geodetic.práce, odbor.posudky

72 840,00

NAKLADANIE S ODPADMI

1 353 648,00
56 081,00

aktivačná činnosť obce

67 758,50

stravovanie - hmot.núdza - ŠZŠ

396 468,00

školské potreby - hmot.núdza - ŠZŠ

103 500,00

motivačný príspevok - hmot.núdza ŠZŠ

181 900,00

KUKA nádoby, kontajnery na separ.

prídavky na detí - záškoláctvo

112 860,00

vývoz a sklád.TDO z KUKA nádob a kontajner.,

za prieskumné územie

7 922,00

likvidácia kalov

822 943,00

kosenie trávy na rovnej a šikmej ploche

402 989,00

odmeny za zber a čistenie VP 1-4/08

51 180,00

Bežné príjmy spolu:

12 250 877,41

(pokračovanie na strane 9)
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20 455,00

v r.2008 likvidované 316,05 ton odpadu
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

17 671,00

deratizácia v Rom.osade, odvoz a

17 671,00

likvidácia uhynutých psov, výrub stromov
ZÁSOBOVANIE VODOU

77 750,00

materiál a oprava studní

28 750,00

štúdia-vhodný systém ochrany odpad.

služby,stravné, odmeny, revízie, ostatné

91 113,50

ŠJ - mzdy, odvody

131 045,00

plyn,elek.energia, voda

40 494,00

materiál,vybav.kuch.,maľovanie,zástup

29 203,50

ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY

230 000,00

dotácia CHARITE na výkon OS

225 000,00

mesiac úcty k starším

5 000,00

SOC.POMOC v HMOT.NÚDZI

689 011,00

škol. potr., stravov., motiv.prísp.- ŠZŠ

681 868,00

dávky občanom v hmot.núdzi

7 143,00

Bežné výdavky spolu:

10 255 969,05

vôd

49 000,00

VEREJNÉ OSVETLENIE

241 972,50

elek.energia, údržba VO, materiál

241 972,50

REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

291 115,00

plyn v budove TJ

11 033,50

príspevok TJ

174 600,00

príspevok - ZCHPH

25 840,00

MATERSKA ŠKOLA, Richnava 260 ako rozpočtová
organizácia od 1.9.2008 čerpala tieto výdavky:

príspevok - KST

79 641,50

mzdy, odmeny, príplatky + odvody

349 674,00

elek.energia, plyn, voda, telefon

116 264,10

OBECNÁ KNIŽNICA

14 589,00

učebné pom., výpočt.tech., mater.

49 393,40

knihy do obec.knižnice, odmena

14 589,00

školenia,služby,odvody, soc.fond

32 880,80

odmeny na dohody o vykon.práce

36 904,00

OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

136 982,00
8 000,00

Výdavky rozpočtovej organizácie Materská škola ,Richnava 260:

585 116,30

kronika,pamät.kniha
vystúpenie - Meluš+Kajzer

50 000,00

návšteva - Betliar, Krásna Hôrka

42 389,00

koncert, stavanie mája, ZOO, MDD

36 593,00
CESTNÁ DOPRAVA

53 026,00

VYSIELACIE A VYDAV.SLUŽBY

24 486,00

znalec.posudky k prevodu nehnuteľ.-

53 026,00

oprava miest.rohlasu, konces.poplatky

24 486,00

pozemkov pod MK

NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ.SLUŽBY

247 266,00

DOM SMÚTKU -elek.energia

38 520,00

REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

16 373,00

reproduktory, hasiace prístroje

2 660,00

kúpa pozemkov-ihrisko v podieli

16 373,00

prevádz.pohreb.a Domu smútku,

67 775,00

kosenie cintorína,

33 428,00

PREDŠKOL.VÝCHOVA

353 570,00

príspevok ZMOS, farský úrad

104 883,00

PD-"Modernizácia MŠ v Richnave"

353 570,00

ZÁKLADNÉ VZDELANIE

112 860,00

Kapitálové výdavky spolu:

422 969,00

vyplácanie PnD-záškoláctvo

112 860,00

INÉ VZDELÁVANIE

65 160,50

školenia-zamest.obce, poslanci

65 160,50

PREDŠKOL. VÝCHOVA, STRAVOV.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:

FINANČNÉ OPERÁCIE:
splácanie úveru obcou

0,00

Finančné operácie spolu:

0,00

VÝDAVKY OBCE za r. 2008

10 678 938,05

815 365,00

k 31.8.2009
MŠ -mzdy,odvody

437 102,00

plyn,elek.energia, voda

85 389,00

materiál,uč.pom.,zariadenie

10 444,00
(pokračovanie na strane 10)
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POHĽADÁVKY OBCE k 31.12.2008

MAJETOK OBCE:

30 054 006,67

(v obstarávacej cene)
Daňové:

780 283,00

Dlhodobý nehmotný majetok:

Rok 2005:

136 574,00

Softvér

80 345,00

daň z nehnuteľností

349,00

daň za komunálne a stav.odpady

136 225,00

Dlhodobý hmotný majetok:

Rok 2006:

180 767,00

Budovy,stavby,miest.komunik.

daň z nehnuteľností

1 219,00

v tom :

daň za psa

300,00

budova Reštaurácie, Domu smútku,

daň za komunálne a stav.odpady

179 248,00

Kultúrneho domu, býv. knižnice,

Rok 2007:

214 824,00

Požiarnej zbrojnice, Kultúrneho domu

daň z nehnuteľností

1 524,00

Telovýchovnej jednoty

daň za psa

2 500,00

stroje,prístr.,zariadenia

2 892 515,06

daň za komunálne a stav.odpady

210 800,00

dopravné prostriedky - Felícia

321 000,00

Rok 2008:

248 118,00

pozemky

2 091 651,50

daň z nehnuteľností

7 233,00

Drob.hmot.majetok

781 646,95

daň za psa

3 900,00

Ost.drob.hmot.majetok-knihy

134 510,45

daň za komunálne a stav.odpady

236 985,00

Dlhodobé finančné investície

240 000,00

Ost.fin.majetok-akcie-CP-PVS

7 969 000,00

Pohľadávky daní do r.2004 :

35 684,00

Zásoby - materiál na sklade

17 739,60

Nedaňové:

1 725 683,80

Dňom 1.9.2009 bol do správy rozpočtovej organizácie
Materskej školy, Richnava 260 prevedený majetok:

15 525 598,11

budova stavby MŠ, pozemok

3 204 279,00

nájomné od občanov - unimobunky

12 000,00

pracov.zariadenia

513 157,90

nájomné - Reštaurácia, vodovod

40 000,00

ostatný dlhodobý drobný majetok

399 945,95

neuhr.faktúry od obč.-likvid.kalov,pokuty

21 198,50

ÚPSV-aktivačná činnosť

1 652 485,30

VÝVOJ VEREJNÉHO DLHU - ÚVERU
Prijatý úver obcou v r. 2002

Jubilanti
v
. štvrťroku 
90 rokov

70 rokov

Filová Žofia

Vaščáková Marta
Pokutová Mária
Papcúnová Elena
Kurillová Anna

85 rokov
Ondášová Anna

2 959 361,20

Splácanie úveru:
v roku 2002 uhradené

175 000,00

v roku 2003

375 000,00

v roku 2004

600 000,00

v roku 2005

250 000,00

v roku 2006

200 000,00

v roku 2007

0,00

v roku 2008

0,00

ZOSTATOK SPLÁTKY ÚVERU:

1 359 361,20

Spracovala : Iveta Stajsková, účtovník obce
Za správnosť výpisu zodp. Mgr.A.Harmanová, starosta obce

75 rokov
Bátorová Mária
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