Kluknavský hlas
september 2010
Vážení spoluobčania.
Zverejnenie ďalšieho vydania „Kluknavského hlasu“ je neklamným znamením, že
máme za sebou už tretí štvrťrok roku 2010. Čo všetko nám uplynulé tri mesiace
doniesli Vám priblížime v tomto vydaní a veríme, že tak prispejeme k dobrej
informovanosti o živote v našej obci.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Aj keď máme za sebou takzvané „dovolenkové obdobie“ obecné zastupiteľstvo
v Kluknave zasadalo 16. júla 2010 na mimoriadnom zasadnutí a 2. septembra 2010 na
riadnom XXIII. zasadnutí.
Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. júla 2010 obecné
zastupiteľstvo prerokovalo prípravu VI. folklórnych slávností dňa 22. 8.2010, návrh
organizačno-technického zabezpečenia referenda na deň 18.09.2010, výber poplatkov za
stánkový predaj pri príleţitosti púte pri sv. Anne, čerpanie finančných prostriedkov na
Základnej škole v Kluknave, internetovú stránku obce, vyčíslenie škôd po povodni z júna
2010, prísun podielových daní pre obec a finančnú situáciu.
2. septembra 2010 hlavnými bodmi programu XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva
boli : otvorenie – Majerník Ján, starosta obce, voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie na uznesenie, kontrola plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Cenká
Gabriela, prac. OcÚ, správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2010 - Hanková Katarína, ved.
ekon. úseku, správa o činnosti komisie pre výstavbu a územné plánovanie za obdobie január
aţ august 2010 – Zimmermann Peter, predseda komisie, správa kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti za I. polrok 2010 – Ing. Vaščák Vladimír, hlavný kontrolór obce. V bode rôznom
bolo prejednané - dodatok č. 6 k VZN o opatrovateľskej sluţbe, harmonogram organizačnotechnického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010, VZN
o podmienkach uskutočnenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010, schválenie
počtu volebných obvodov a počtu poslancov v jednotlivých obvodoch, zastupovanie starostu
obce Jána Majerníka počas doby čerpania dovolenky zástupcom starostu obce Ing.
Rychnavským Štefanom, prerokovanie oznámenia o otvorení prevádzky kaderníctva TINA
Čechovou Martinou na adrese Kluknava 201, ţiadosť Evy Balogovej, Ovčie 136 o predĺţenie
nájomnej zmluvy ohľadom prenájmu reštaurácie Poľovník, ţiadosť rodičov detí obce
Kluknava o povolenie na premiestnenie maringotky z futbalového ihriska na priestranstvo
pod sv. Jánom ku klzisku, ţiadosť RNDr. Jely Zimmermannovej o prenájom bytových
priestorov v telocvični pri ZŠ Kluknava, príprava slávnostného posedenia s dôchodcami
v mesiaci október z príleţitosti mesiaca úcty k starším a plán hlavných úloh kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce.

Kríza aj naďalej kráti
podielové dane
Prečo sú výnosy z podielových daní niţšie?
Lebo sú odrazom zníţenia zamestnanosti a platov v dôsledku hospodárskej krízy. Pre našu
obec to znamená aj naďalej menší príliv peňazí do obecnej kasy. Do roku 2008 bola tendencia
ročného nárastu podielových daní vţdy oproti roku predchádzajúcemu. V porovnaní s
rovnakým obdobím roku 2009 pritieklo za deväť mesiacov o 68.842 € menej a v
porovnaní s rokom 2008 dokonca o 78.351 € menej. V tomto roku sme si však pomohli
úsporami z minulých rokov, hlavne pri rekonštrukcii materskej školy. Situáciu nám
skomplikovala tohtoročná povodeň, kedy sme museli zápasiť ešte aj s odstraňovaním
následkov povodne.
Pokiaľ bude nepriaznivá situácia vo financovaní samosprávy aj naďalej pretrvávať budú
ohrozené základné samosprávne funkcie, ktoré má obec na základe zákona o obecnom
zriadení povinnosť vykonávať.
Čo je to podielová daň?
Je to výnos dane z príjmov fyzických osôb. Výnos plynie jednotlivým samosprávam zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom daňových úradov. Tie vyplácajú podielové dane kaţdý
mesiac. Tieto finančné prostriedky plynú zväčša na beţný chod obce, vrátane platu
zamestnancov obce, energií, či napríklad verejného osvetlenia, čistenie a údrţbu verejných
priestranstiev a miestnych komunikácií, na investičné práce a iné. Prerozdeľovanie dane
z príjmov sa realizuje podľa presne stanoveného kľúča. Jedným z kritérií je napríklad poloha
samosprávy, počty detí v školských zariadeniach, počty dôchodcov nad 62 rokov a iné.

„Rekonštrukcia objektu materskej školy“ – vyhodnotenie
investičnej akcie
a sumarizácia investičných prác v obci za obdobie
2006-2010
Počas letných mesiacov obec pristúpila k realizácii stavby „Rekonštrukcia objektu
materskej školy“ – 1. etapa. Realizácia stavby trvala zhruba 3,5 mesiaca.
K realizácii stavby bolo potrebné pristúpiť najmä z hľadiska statického, keďţe
konštrukcia krovu bola značne poškodená, drevené konštrukcie boli napadnuté drevokazným
hmyzom a javili sa známky deštrukcie.
V rámci rekonštrukcie v 1. etape boli zrealizované tieto stavebné práce: demontáţné
práce krovu a pôvodnej azbestocementovej krytiny, domurovanie obvodových múrov,
oceľovej stropnej konštrukcie a betonáţ nového stropu, bola zrealizovaná montáţ krovovej
konštrukcie a novej strešnej krytiny, montáţ okien, okapového systému, výmena podlahy
v priestoroch spálne, šatne a denných miestnostiach, nová elektrická prípojka, vonkajšie
úpravy – montáţ chodníkov pre peších, daţďová kanalizácia, odvetrávací systém budovy.
Pre zníţenie zavlhnutia spodnej stavby vplyvom vzlínajúcej sa vlhkosti bolo
zrealizované odvedenie daţďovej vody so zaustením do odvodňovacej priekopy pozdĺţ
štátnej cesty, s uloţením mopovej fólie, drenáţných rúr a následným štrkovým obsypom po
obvode objektu.
Aj keď tohtoročné daţdivé počasie neprialo rekonštrukčným prácam na stavbe,
brzdilo stavebné práce, obec veľmi dôsledne a intenzívne trvala na ukončení prác

v dohodnutom termíne, aby mohol byť v septembri začatý nový školský rok 2010/2011.
Zhotoviteľ stavby bol 2 x upozornený listom na včasné dodrţanie termínu ukončenia
stavebných prác, s upozornením, ţe v prípade nedodrţania lehoty ukončenia, obec pristúpi k
penalizácii za nedodrţanie zmluvných podmienok.
Aj napriek pravidelnému prekrývaniu spodnej stavby celtami po kaţdom ukončení a
prerušení stavebných prác došlo pri tak častých tohtoročných daţďoch k zatečeniu prízemia.
Preto bolo nutné vyspraviť a premaľovať steny po zatečení. Na presušenie boli pouţité sušič a
odvlhčovač, no aj napriek tomu úplne presušenie si vyţaduje určitý čas.
Pre celkové zhodnotenie akosti vykonaných prác moţno konštatovať, ţe vykonané
stavebné práce boli zrealizované v dobrej kvalite.
Na realizáciu stavby v 1. etape bolo vyfakturovaných okolo 168 tisíc Eur.
Hlavným prínosom stavby slúţiacej pre predškolskú výchovu detí a zdravotnú
starostlivosť je zlepšenie technického stavu budovy, odstránenie nevyhovujúceho stavu
z hľadiska statického, hygienického a v neposlednom rade aj z hľadiska estetického.
1. etapa rekonštrukcie materskej školy pripravila stavbu pre realizáciu 2.etapy –
budúce vyuţitie podkrovných priestorov pre potreby materskej škôlky, popr. školy, ktorú rieši
schválená projektová dokumentácia, rozdelená na dve etapy realizácie.
Stavba je ukončená a pre detí materskej školy od 6.9.2010 sa mohol začať nový
školský rok 2010/2011.

Investičné práce v obci za obdobie 2006 – 2010 – sumarizácia:
Rok 2006: Zásluhou starostu obce a jeho osobnou iniciatívou s cieľom zabezpečiť finančné
prostriedky, v celom investičnom procese prípravy a realizácie stavby „Kluknava – Dolinský
potok II. etapa“ bola stavba v r. 2006 začatá a v r. 2007 ukončená, ktorá bola financovaná
zo štátneho rozpočtu. Pre vylepšenie podmienok Domu smútku a tepelnej izolácie bola
zrealizovaná plastová čelná stena, rekonštrukcia podlahy a omietky. Bola zrealizovaná
„Rekonštrukcia mosta pod Obecným úradom“. Vymenili sa všetky autobusové zastávky
v obci a miestnych častiach Štefanská Huta a Banská. Pod Obecným úradom bola
zrealizovaná spevnená plocha, ktorá v letnom období slúţi ako ihrisko a v zimnom období
ako klzisko. Aj v tomto roku došlo k údrţbe miestnych komunikácii. Asfaltom boli upravené
miestné komunikácie najmä v časti Helcmanka a spevnená bola aj miestna komunikácia
v časti Výhon.
Rok 2007: V tomto roku boli uvedené do prevádzky nové úsporné kotly v kotolniach
Základnej školy s vyššou účinnosťou, ktoré spolu s novou reguláciou umoţňujú úspornejšie a
efektívnejšie vykurovanie. Za účelom ochrannej funkcie, ale aj estetickej boli začaté stavebné
práce na obnove oplotenia na novom cintoríne, ktoré boli ukončené v r. 2008.
Rok 2008: Bola zrealizovaná stavba „Rozšírenie a spevnenie miestnej komunikácie
Rínok „ – 1. etapa, na realizáciu ktorej obec získala 400 000,- Sk z rezervy predsedu vlády.
Za veľký úspech obce moţno povaţovať aj to, ţe vďaka úsiliu obce bola zrealizovaná stavba
„Prestavba štátneho mosta“ v smere na Víťaz, ktorá bola financovaná Košickým
samosprávnym krajom. Prerábkou ústredného kúrenia obecného úradu, kulturného domu
a materskej školy sa zabezpečila úspornejšia prevádzka počas nasledujúcich rokov.
Rok 2009: Uţ od začiatku roka sa intenzívne pracovalo na stavbe „Kluknava, parkovisko a
prístupová komunikácia“ pri novom cintoríne, kde v rámci stavebných prác bol
zrealizovaný oporný múr a následne upravená plocha parkoviska tak, aby bolo moţné uţívať
stavbu ako provizórne parkovisko. Súčasne sa zrealizovalo odvodnenie plochy parkoviska a
priľahlej plochy, so zaustením aj odvodnenia plochy cintorína, ktoré sa zrealizovalo aţ po
vyústenie do potoka. Je potrebné ešte plochu parkoviska zaasfaltovať, k realizácii ktorej
chceme pristúpiť ešte v tomto roku. V letných mesiacoch došlo k realizácii plynofikácie
Domu smútku, čím sa zabezpečila úspornejšia a pruţnejšia prevádzka objektu. Zároveň sa
pristúpilo k realizácii stavby „Rozšírenie a spevnenie miestnej komunikácie Rínok „ – 2.

etapa, čím došlo k rozšíreniu a spevneniu MK v kritickom úseku. Aj v tomto roku boli
riešené čiastkové úpravy na objekte materskej školy – obkladačské a dlaţdiace práce
v kuchyni a predeľovacia stena na chodbe. Ako kaţdý rok aj v r. 2009 sa pokračovalo na
oprave priekop a miestnych komunikácii. Bola zrealizovaná „Oprava priekopy pri miestnej
komunikácii – Záhumnie“ – 3. etapa.
Rok 2010: V mesiaci apríl bola zrealizovaná výmena okien na budove Obecného úradu a
Kultúrneho domu. Na realizáciu tohoto zámeru bola obci pridelená účelová dotácia
z Ministerstva financií v hodnote 3 000,- €. V mesiacoch máj – august sa pristúpilo
k rozsiahlejšej rekonštrukcii materskej školy v rámci povolenej stavby „Rekonštrukcia
objektu materskej školy“ – 1. etapa. Aj v tomto roku v mesiaci máj v rámci údrţby
miestnych komunikácii boli zrealizované vysprávky poškodených častí miestnych
komunikácii v Kluknave a Štefanskej Hute. V mesiaci október by sa malo pristúpiť k oprave
poškodenej miestnej komunikácie do Štefanskej Huty fi. ASFALT s.r.o. Obec má
vypracovanú projektovú dokumentáciu a vydané územné rozhodnutie na realizáciu stavby
„Internetizácia obce Kluknava“, realizáciou ktorej by došlo aj k rekonštrukcii TKR. Čaká sa
len na vyhlásenie výzvy, aby mohla obec následne podať ţiadosť o NFP na túto akciu. Obec
bola nápomocná v prípravnej fáze realizácie projektu o NFP na stavbu „Regulácia
Dolinského potoka – 3. etapa“. Z vlastných finančných prostriedkov obec zabezpečila
vypracovanie projektovej dokumentácie na túto stavbu. S radosťou moţno konštatovať, ţe na
uvedenú stavbu bol Ministerstvom ŢP pridelený NFP vo výške 280 153 € (cca 8,5 mil Sk).
Realizáciou stavby „Regulácia Dolinského potoka – 3. etapa“, plynule naväzujúcu na
existujúce upravené úseky vodného toku by bola kompletne vyriešená protipovodňová
ochrana obce na Q50 ročnú vodu.
Obec Kluknava je zaradená do projektu „Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier“,
ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť dobudovanie verejných vodovodov a kanalizácií
v zapojených obciach do r. 2013.
Ing. Gmucová Mária, stavebný úrad Kluknava

Aktivačná činnosť
Kaţdodennou súčasťou ţivota v našej obci je aj udrţiavanie verejných priestranstiev,
miestnych komunikácií, cintorínov a majetku obce. V súčasnej dobe a situácii je moţné túto
úlohu veľmi ťaţko plniť zamestnaním ľudí, nakoľko z obecného rozpočtu odmeňovať ich nie
je moţné, pretoţe prídel podielových daní v poslednom období značne poklesol a finančná
situácia dá sa povedať kaţdej obce je veľmi zlá.
Jednou z moţností ako zabezpečiť tieto udrţiavacie práce je aktivačná činnosť
uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných sluţieb pre obec (§ 52 zákona č. 5/2004
o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov). Cieľom aktivačnej činnosti je podpora udrţiavania pracovných návykov:
dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, fyzických
osôb, ktoré sa s poberateľom dávky spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej
núdze. Aktivačná činnosť je vykonávaná formou prác, ktoré sú určené na: zlepšenie
ekonomických, sociálnych a kultúrnych podmienok obce, tvorbu, ochranu, udrţiavanie a
zlepšovanie ţivotného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie
kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych sluţieb a
ďalších činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
doplnkové vzdelávanie detí a mládeţe, rozvoj a podporu komunitnej činnosti. Menšie obecné
sluţby pre obec dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretrţite najviac počas šiestich
kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týţdenne, s moţnosťou jej opakovaného
vykonávania najviac počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov.
Obec Kluknava v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi
vytvorila 24 takýchto miest, kde uvedení pracovníci vykonávajú práce najmä pri zveľaďovaní
ţivotného prostredia – teraz v letnom období kosenie všetkých verejných priestranstiev,
miestnych cintorínov, ktoré počas letného obdobia boli vykosené 3 krát, čistenie miestnych
komunikácií a priekop po celej obci, čo musíme priznať nie je vţdy ľahká a príjemná práca,
zber rôzneho odpadu z verejných priestranstiev, ale aj zber odpadu okolo štátnej cesty
smerom na Margecany. Mnohí moţno ani netušia, ţe obec zabezpečuje odstránenie rôznych
skládok odpadu okolo tejto štátnej cesty /najčastejšie v úseku medzi Štefanskou Hutou
a Margecanmi/, nakoľko je to v katastrálnom území obce Kluknava a vo väčšine prípadov je
to odpad, ktorého pôvodcom nie sú len naši občania ale najmä cudzí ľudia prechádzajúci
týmto úsekom a najhoršie na tom je, ţe je to na náklady obce, ktorej ak neodstráni „čierne
skládky odpadu“ hrozí pokuta za znečisťovanie ţivotného prostredia.
Pracovníci vykonávajúci aktivačnú činnosť majú nemalú zásluhu aj na odstraňovaní
následkov po povodni či je to upratanie a úprava športového ihriska - urobenie vnútorného
oplotenia a jeho vymaľovanie, vyčistenie hracej plochy od nánosov a rôzneho naplaveného
odpadu a jej vyhrabanie, vyčistenie priestorov na tribúne od nánosov pod lavičkami na
sedenie, oprava plechových prístreškov pre hráčov na ihrisku, vyčistenie a oprava miestnej
komunikácie smerom na Štefanskú Hutu, osadenie a úprava lávky pre peších cez rieku
Hornád a urobenie a oprava chodníkov k tejto lávke a mnoho iných prác potrebných pre chod
obce.

Nový školský rok
v Materskej škole

V školskom roku 2010/2011 Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie
a celodennú starostlivosť deťom vo veku 2 – 6 rokov. Deti majú moţnosť všestranne rozvíjať
svoju osobnosť v aktivitách a činnostiach pod vedením kvalifikovaných učiteliek v dvoch
triedach - v mladšej /I./ a staršej /II./, kde je spolu zapísaných 39 detí. Našim cieľom je
podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej,
morálnej a estetickej. Rozvíjať schopnosti a zručnosti detí, utvárať predpoklady na ich ďalšie
vzdelávanie v škole a na ţivot v spoločnosti v súlade

s individuálnymi a vekovými

osobitosťami detí. ŠKVP MŠ „Poďte deti medzi nás“ tvoria učebné osnovy, ktoré akceptujú
zásady postupnosti a primeranosti s postupnou implementáciou nových poznatkov. Vychádza
z tematických okruhov- Ja som, Ľudia, príroda, Kultúra.
Po predlţených prázdninách z dôvodu realizácie rekonštrukcie budovy I. etapy sa nový
školský rok 2010/2011 začal 6.9.2010. Deti a ich rodičov čakali zrekonštruované priestory
vnútorného a vonkajšieho ateliéru MŠ. Pestro vymaľované triedy, šatne, nové plávajúce
podlahy v triedach a šatni. Úprava vonkajšieho prostredia – chodníkov, kde bola uloţená
zámková dlaţba. Prevedená bola nadstavba MŠ a celková rekonštrukcia strechy.
V mene detí a ich rodičov touto cestou sa chcem poďakovať starostovi obce Jánovi
Majerníkovi, poslancom obecného zastupiteľstva a Ing. Márii Gmucovej za realizáciu
rekonštrukcie MŠ.
Mgr. Cifrová Alena, riad. MŠ Kluknava

VI. ročník kluknavských folklórnych slávností
„A ot Kľuknavi śedzem miľ.“
22. augusta 2010 sa v našej obci uţ po šiesty krát uskutočnili kluknavské folklórne
slávnosti pod názvom „A ot Kľuknavi śedzem miľ“. V programe sa občanom nie len
z Kluknavy ale aj z okolitých obcí predstavili detský folklórny súbor Terchovček, folklórna
skupina Harihovčan, domáca folklórna skupina Kluknavčanka a program slávností spestrili
svojím vystúpením aj ľudová rozprávačka „Araňa“ a speváčka Helena Vrtichová, ktorá
nahradila pozvaného hosťa Roba Kazíka. Aj keď boli tieto slávnosti moţno trošku
skromnejšie ako predchádzajúce, nakoľko finančná situácia je zloţitá, obec Kluknava sa
snaţila v tomto, pre obec ťaţkom roku, nakoľko povodeň v mesiaci jún značne poznačila aj
ţivot v našej obci dopriať všetkým občanom aj kultúrneho vyţitia.
Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým sponzorom, ktorí pre úspešné zvládnutie
tohto kultúrneho podujatia prispeli finančným príspevkom, ale aj všetkým tým, ktorí sa
podieľali na ich príprave.

Obecná knižnica Kluknava
„Len s knihami môže človek spoznať celý svet“

Všetkých, ktorí radi čítajú, vzdelávajú sa a relaxujú s knihou srdečne pozývame do obecnej
kniţnice v Kluknave.
Naša kniţnica je otvorená kaţdý pracovný deň v popoludňajších hodinách v čase od 14,00
hod. do 15,15 hod.
Cieľom kniţnice je ponúknuť naším čitateľom pekné a hodnotné knihy. Preto náš kniţný
fond sa snaţíme čo najčastejšie obohacovať novými knihami. V roku 2010 bolo zakúpených
okolo 95 kníh ako sú romány, náučná literatúra, encyklopédie a knihy pre deti. V kniţnici
máme v súčasnej dobe 200 čitateľov, ktorí sú aj pravidelnými návštevníkmi. Sme radi, ţe
týmto čitateľom vyhovujú terajšie upravené priestory kniţnice, priestory na prečítanie alebo
preštudovanie kníh a časopisov, nové kniţné police a dobrý výber kníh.
Obecný úrad v Kluknave sa snaţí aby zakúpil všetky kniţné novinky, ktoré sú ocenené aj
na internetovej stránke. Doposiaľ bolo v tomto roku vypoţičaných okolo 900 kníh, čo je
podľa štatistík veľmi dobré hodnotenie. Teší nás, ţe o knihy majú občania záujem a hoci sú
uţ iné technické moţnosti, stále sa radi vracajú do kniţnice.
V mene svojom aj v mene p. Strakovej, metodičky Spišskej okresnej kniţnice, ktorá
veľmi kladne hodnotila činnosť našej kniţnice a hlavne dopĺňanie kniţného fondu o nové
knihy a čitateľov, chcem sa poďakovať Obecnému úradu v Kluknave, starostovi obce Jánovi
Majerníkovi a obecnému zastupiteľstvu

za udrţiavanie a budovanie

bohatého kniţného

fondu, zveľaďovanie a úpravu priestorov Obecnej kniţnice.
Adriana Martiníková, pracovníčka zodpovedná za vedenie kniţnice

Október – Mesiac úcty k starším
A spomienky kmitajú ...
A ako ten kameň, keď do vody padne,
kruhy len čo vzniknú, miznú v nedohľadne
a z diaľky kynie zas volanie mladosti ...

Október – mesiac úcty k starším. Aj takýto prívlastok patrí mesiacu október a jeden deň
v tomto mesiaci kaţdý rok od roku 2002 Obecný úrad v Kluknave venuje našim starším
spoluobčanom, našim dôchodcom, ktorí si naozaj zaslúţia trochu pozornosti za to, čo urobili
nie len pre svojich blízkych ale aj pre obec, pre celú spoločnosť.
Napriek výhradám obec Kluknava pripravila

slávnostné posedenie s dôchodcami aj

v tomto roku. Posedenie sa uskutoční 17. októbra 2010 o 15,00 hod. v priestoroch reštaurácie
Poľovník.

JUBILEÁ :
V treťom štvrťroku svoje jubileá oslávili
50 rokov

70 rokov

Podracká Elena
Kluknava
Richnavská Daniela
-„Segiňová Darina
-„Horváth Štefan
-„Rabatin Pavol
-„-

121
335
477
497
676

55 rokov

Hvizdošová Anna
Richnavská Anna
Brutovská Ruţena
Hvizdošová Anna

Kluknava
-„-„-„-

147
152
157
306

-„-„-„-„-

78
511
568
568

-„-„-„-„-„-

209
226
476
481
724

-„-

370

75 rokov

Glovová Alţbeta
Papcun Pavel
Hvizdoš Jozef
Bartková Mária
Mihalíková Vlasta
Zahuracec Stanislav

-„-„-„-„-„-„-

7
117
298
345
348
352

60 rokov
Majerníková Barbora
Richnavská Anna
Hamráková Oľga

-„-„-„-

106
115
126

65 rokov

Podracká Anna
Rigdová Mária
Janega Ján
Janegová Mária
80 rokov
Rychnavský Štefan
Hamrák Štefan
Bukovan Jozef
Koščová Elena
Harmanová Rozália
85 rokov

Šimoňáková Anna
Zahuranec Ivan
Endrizalová Jolana
Ščurka Jozef
Hanková Margita
Vietorisová Mária

-„-„-„-„-„-„-

80
132
332
572
574
599

Šmídová Mária

Na život zdvihnime poháre a pripime rokom,
čo prešli, i tým, čo prídu.
Lebo život je dar, čriepky šťastia malé,
treba si ho vážiť a ľúbiť neskonale.

Milí jubilanti, všetko najlepšie k Vášmu sviatku.

Ponuka servisných služieb
Váţení občania,
s blíţiacim sa vykurovacím obdobím Vám aj touto cestou ponúkame sluţby firmy Plynoma
Prešov, ktorá vykonáva servisné prehliadky a vyčistenie plynových kotlov, plynových topidiel
(gamatiek).
Samotná servisná prehliadka obsahuje 26 pracovných bodov. Tento zoznam prác bude mať
kaţdý servisný technik pri sebe, aby si kaţdý majiteľ kotla mohol skontrolovať, či mu boli vykonané
všetky práce za ktoré zaplatí. Tým, ktorí mali veľké nedoplatky za plyn, firma zdarma prekontroluje
aj plynové potrubie a regulátor plynu.
Cenník servisných prehliadok :
Kotol stacionárny
do 30 KW
21.50€
Plynové topidlo (gamat)
11.50€
Kotol závesný Protherm
26.50€
Kotol závesný Vaillant Junkers
40.00€
Záujemcovia nech sa nahlásia na Obecnom úrade.
Cenník servisných prehliadok plynových
spotrebičov platný od 1.2.2009

Cenník servisných prehliadok plynových
kotlov na drevo platný od 1.2.2009

Lokálne plynové topidlo (Gamat)šporák

Ţiariče tmavé ETERM, MANDÍK a Plynový
ostatné
67 €
Ţiariče svetlé malé
34 €
Ţiariče svetlé veľké
68 €
Teplovzdušný agregát
Mandík, Lersen
50 €

Priamoohrevný zásobníkový ohrievač
bez demontáţe anódovej tyči

11.50€
8.50€
15€

Stacionárne kotly do 30KW
do 50KW

21.50€
26.50€

Závesné kotly : - Protherm
- Ostatné

26.50€
40€

Kondenzačné kotly:

83€

Nepriamo ohrevný zásobník
vyčistenie od vodného kameňa

34€

Kotol na drevo Attack,
Viadrus
Kotol na drevo splynovací
do 25 kw
Kotol na drevo splynovací
nad 25 kw

50 €
67 €
100 €

Ostatné servisné práce v hodinovej zúčtovacej sadzbe 12€
Cestovné Prešov
5€
Cestovné mimo mesta 1k
0.5€

Adresa: Plynoma, Petrovanská 34/A, 080 05 Prešov, tel.,fax 051/7732466, 7734969
mobil : 0905 263 828

Kluknavský hlas vydáva Obecný úrad v Kluknave raz štvrťročne, zodpovední za
vydanie Ján Majerník, starosta obce, Gabriela Cenká, počet výtlačkov 500. Vytlačili
Východoslovenské tlačiarne a.s. Košice.

