Kluknavský hlas – jún 2010
Milí spoluobčania.
Od posledného vydania Kluknavského hlasu ubehlo síce len pár týţdňov ale za ten čas naša obec
preţila určite veľa pekných a dobrých chvíľ, ale aj tých smutnejších. Veríme, ţe aj touto cestou prispejeme
k dobrej informovanosti o ţivote v Kluknave.

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kluknava.
Obecné zastupiteľstvo pokračovalo vo svojich zasadnutiach v súlade s plánom práce na rok 2010.
16. apríla 2010 sa konalo XXI. zasadnutie s nasledovným programom: otvorenie, voľba
overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie na uznesenie,
kontrola plnenia uznesení
z prechádzajúceho zasadnutia OZ, správa audítora o vykonaní auditu a účtovnej závierke v roku 2001 za
obec Kluknavu, Správa kontrolóra obce o ročnej závierke a finančnej závierke v roku 2009 za obec
Kluknavu, schválenie záverečného účtu obce Kluknava a ročnej závierky obce Kluknava za rok 2009,
správa o činnosti Obecného výboru v Štefanskej Hute za rok 2009. V bode rôznom sa prejednávalo:
ţiadosť ZŠ Kluknava o zmenu rozpočtu na rok 2010, záznam z komisie pre výstavbu územné plánovanie –
bod 1 – školská jedáleň, rekonštrukcia, bod – 2 – stavba parkovisko – zachytávač ropných látok, ţiadosť
Anny Švarcovej, Kluknava 593 o odkúpenie pozemku v Štefanskej Hute, ţiadosť Petra Slezáka RIO BAR
Kluknava o prehodnotenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, vysprávky na
miestnych komunikáciách, rekonštrukcia budovy materskej školy, návrh textu do obecnej kroniky za rok
2009, oboznámenie sa so zápisnicou Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi ohľadom sporu s firmou p.
Juriaka, Kábel – Kluknava s.r.o. – návrh na schválenie záverečného účtu spoločnosti, rekonštrukcia
verejného osvetlenia – podanie ţiadosti o získanie finančných prostriedkov.
26. apríla 2010 – konalo sa mimoriadne zasadnutie OZ, kde hlavným bodom programu bolo
prejednanie uznesenia č. 414-16/4-2010 ohľadom zmeny rozpočtu Základnej školy na rok 2010. Na
uvedenom mimoriadnom zasadnutí sa ešte v bode rôznom prerokovala zápisnica zo šrotovania vyradeného
majetku obce Kluknava za rok 2009 a návrh na uznesenie, kde bol hlavný kontrolór obce poverený
kontrolou v Základnej škole v Kluknave.
18. júna 2010 - otvorenie, voľba overovateľov zápisnice, voľba navrhovej komisie na uznesenie,
kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, správa o činnosti komisie školskej
a kultúrnej. V bode rôznom sa prejednávali: záznam z rokovania komisie pre výstavbu a územné
plánovanie – návrh na zmenu rozpočtu, návrh na odpredaj drevených prvkov z demontáţe strechy na
materskej škole, EuroClub s.r.o. Bratislava - ţiadosť o uvoľnenie pozemkov pred kaštieľom, ţiadosť
Ladislava Mihálika, Kluknava 647 o prehodnotenie poplatku za komunálny odpad, JUDr. Okály, právny
zástupca obce – vyjadrenie k pokute pre TKR, Zdruţenie ZMOS Bratislava – informácia k finančným
prostriedkom pre materské školy, školské kluby a školské jedálne, list Úradu košického samosprávneho
kraja Košice – návrh na ocenenie, Krajský školský úrad Košice – záznam o kontrole ohľadom ZŠ
Kluknava, ţiadosť ZŠ Kluknava o sponzorský príspevok k 50-tému výročiu otvorenia školy, informácia
starostu obce v finančnej situácii v obci.

Dopad finančnej a hospodárskej krízy pocítila v minulom roku
a pociťuje i v tomto aj Obec Kluknava.
Ekonomická kríza dopadla aj na samosprávu. Práve v tomto roku sa najvýraznejšie podpisuje na
financiách samosprávy. A veľmi negatívne. Obciam prichádza zo štátu cez podielové dane, ktoré sú
rozhodujúcim zdrojom financovania obce, stále menej a menej peňazí. Poklesy príjmov sú oveľa väčšie ako
obce čakali. K poklesu prispieva najmä rastúca nezamestnanosť v SR. Z výnosov týchto daní je obec
povinná zabezpečiť okrem iného aj financovanie originálnych kompetencií (materskú školu, školské
jedálne, školský klub detí).
V dôsledku krízy sme museli pristúpiť k úsporným opatreniam. Napriek tejto krízovej situácii
Obec Kluknava uţ niekoľko rokov a ani tento rok nezvýšila dane, ktoré mimochodom patria v rámci
okolitých obcí k najniţším, a snaţíme sa preto, aby sme ani takýmto spôsobom na Kluknavčanov
neprenášali negatívne dopady hospodárskej krízy.

Finančná situácia Obce Kluknava je a bude v tomto roku veľmi náročná. Počas roka obec neustále
monitoruje plnenie rozpočtu príjmov i výdavkov a v prípade nepriaznivej situácie začne adekvátne
reagovať.
Pre porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku pritieklo do obecnej kasy za prvých šesť
mesiacov o takmer 35 percent menej peňazí – v porovnaní s rokom 2009 aţ o 67.246 eur (viac ako 2
milióny korún) menej. Najväčší výpadok sme zaznamenali v júni, keď do rozpočtu obce prišlo o 76 %
menej peňazí ako v rovnakom období minulého roka. A aj minulého roku uţ boli podielové dane niţšie
oproti predchádzajúcim odbobiam. Znamená to, ţe aj Obec Kluknava bude musieť pristúpiť k ešte
väčšiemu šetreniu vo výdavkoch.

Dane a poplatky
Uplynula lehota na zaplatenie dane z nehnuteľností
Upozorňujeme tých občanov obce, ktorí si nezaplatili daň z nehnuteľnosti, ţe splatnosť tejto dane v súlade
so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov je 31. máj beţného zdaňovacieho obdobia.
Pripomíname tieţ občanom obce, ţe povinnosť na zaplatenie dane za psa bola do konca januára tohto
zdaňovacieho obdobia.

Oznamovacia povinnosť
Všetky zmeny, ktoré nastali u daňovníka (napr. zmeny vlastníckych vzťahov k pozemku, stavbe, alebo bytu
prevodom alebo prechodom vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo iných skutočností) v tomto
zdaňovacom období (t.j. v tomto roku), je daňovník povinný nahlásiť správcovi dane (obec Kluknava) do
30 dní, pričom túto oznamovaciu povinnosť má bývalý ale aj nový vlastník.
Všetky tieto skutočnosti sú rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti, pričom je rozhodujúci
právny vzťah k 1. januáru budúceho roka (zdaňovacieho obdobia), nasledujúceho po zdaňovacom období, v
ktorom sa daňovník stal vlastníkom, akejkoľvek nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Na základe
týchto zmien je daňovník povinný podať aj nové daňové priznanie a to do konca januára zdaňovacieho
obdobia.

Odovzdanie požiarnej techniky aj pre obec Kluknavu
Obec Kluknava sa 2.mája 2010 stala jednou z mála obcí, ktorá bola poctená návštevou ministra
vnútra SR JUDr. Róberta Kaliňáka. Cieľom tejto návštevy bolo odovzdanie nového hasičského auta pre
Dobrovoľný hasičský zbor v Kluknave, ktorý má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Vybavenie dobrovoľného
hasičského zboru je v dnešnej zlej finančnej situácii pre obecný rozpočet náročné a ţiadosti obce Kluknava
ale aj starostu obce o pomoc pri jeho vybavení v predchádzajúcich rokoch boli menej úspešné. Veríme, ţe
takéto vybavenie bude dobre slúţiť nie len Dobrovoľnému hasičskému zboru Kluknava, ale aj nám
všetkým.

„Rekonštrukcia objektu materskej školy“ – stav realizácie
rekonštrukčných prác
V tomto vydaní Kluknavského hlasu chceme občanov obce podrobnejšie informovať o priebehu
rekonštrukcie materskej školy.
Stavba materskej školy (stavenisko) bola odovzdaná zhotoviteľovi 10.5.2010. Od tohto dátumu sa
začalo s realizáciou stavby.
Previedla sa realizácia stropu samostatného (nezávisle na existujúcom strope) bez otvorenia strešného
plášťa. Bolo prevedené výškopisné a polohopisné zameranie jestvujúceho stropu, vysekané kapsy
v obvodovom murive pre votknutie oceľ. profilu I 180 do nosného muriva a zrealizované podkladové
pilieriky pre uloţenie I profilu, vyčistenie exist. stropu v smere pod nosníkmi I profilu, aby sa nedotýkali
exist. stropu t.j. aby nosníky boli uloţené na nosnom murive, pokladka – uloţenie I profilov, VSŢ plechov
trapezových, uloţenie kari rohoţí a následne prevedená betonáţ celej plochy. Je zdemontovaná strešná
krytina a strešná konštrukcia na prístavbe, domurované obvodové murivo, na ktorom sú osadené I profily,
s pokladkou VSŢ plechov a kari rohoţe s betonáţou. Previedla sa demontáţ strešnej konštrukcie v jednej

polovici (nad materskou školou). Strešná konštrukcia druhej polovici (nad zdravotným strediskom) bude
demontovaná, aţ po realizácii novej strešnej konštrukcii nad materskou školou.
Pre dokončenie stavby je potrebné ešte previesť tieto stavebné práce: domurovanie obvodového
muriva, betonáţou obvodových vencov pre novú drevenú konštrukciu vencov, osadzovanie kotviacich
prvkov oceľových pre stojky krovu, montáţ a kotvenie pomurníc dreveného krovu (tesárske práce),
zámočnícke práce – realizácia strešného plášťa + klampiarske práce. V 1. etape sa ešte zrealizuje výmena
podláh v denných miestnostiach a spálni, nová elektrická prípojka a nový odkvapový systém – odvedenie
dáţďovej vody zo strechy do odvodňovacej priekopy, s pieskovým obsypom po obvode objektu.
Tohtoročné dáţdivé počasie nepraje rekonštrukčným prácam na stavbe, brzdí stavebné práce, mení
plán výstavby. Po kaţdom prerušení prác dodávateľ zakrýva stavbu celtami, aby čo najmenej dochádzalo
k zatečeniu spodnej stavby, prízemia. Obec napriek tomu veľmi intenzivne a dôsledne trvá na ukončení
prác na stavbe v dohodnutom termíne, aby následne v septembri mohla byť otvorená prevádzka materskej
školy.
Doteraz bolo vyfakturovaných 58 421 € za realizáciu stavebných prác.
V mesiaci apríl sme podali na EkoFond n.f. zriadený spoločnosťou SPP, a.s. v rámci programu
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ţiadosť o príspevok v sume 9 625 € na „Zateplenie
obvodového plášťa materskej školy a výmena okien“.
Pre vylepšenie tepelných a aj estetických podmienok Obecného úradu a Kulturného domu bola
v dňoch 29. – 30. 5.2010 zrealizovaná výmena okien za plastové, čím sa zabezpečila úspornejšia prevádzka
týchto objektov do ďalších rokov. Celkový finančný náklad činil 5 770 €, z toho 3 000 € bola obci
poskytnutá dotácia z Ministerstva financií.
Investičným zámerom obce do budúcna je previesť na
budovách obecného úradu a kulturného domu zateplenie obvodových stien a výmenu strešnej konštrukcie,
s prípadným vyuţitím podkrovia.
V mesiaci máj v rámci údrţby miestnych komunikácii boli zrealizované vysprávky poškodených
častí miestnych komunikácii v Kluknave a Štefanskej Hute.
Podľa informácii zástupcov SVP, š.p. v Košiciach koncom leta tohto roku by sa malo pristúpiť
k realizácii stavby „Regulácia Dolinského potoka – 3. etapa“, čím by sa doriešila protipovodňová ochrana
obce na Dolinskom potoku, plynule naväzujúca na existujúce upravené úseky vodného toku. Na realizáciu
stavby bol Ministerstvom ţivotného prostredia schválený nenavratný finančný príspevok vo výške zhruba
280 tis. €.

Povodeň zasiahla aj našu obec Kluknav a.
Jedným zo smutnejších dátumov
pre našu obec bude iste 4. jún
2010, kedy aj Kluknavu postihla
mimoriadna situácia – povodeň.
Neustále a pretrvávajúce daţde
mali za následok stúpanie hladín
potokov a riek a rieka Hornád,
ktorá preteká územím Kluknavy
sa v priebehu niekoľkých hodín
premenila na ničivý ţivel, ktorý
zaplavoval záhrady, domy,
verejné priestranstvá, lúky, polia
a postupne ničil všetko čo mu
stálo v ceste. Hladina vody
stúpala aj na Dolinskom potoku,
ale jeho vybreţeniu zabránila
regulácia, ktorá v tomto prípade
zachránila, dá sa povedať väčšiu
časť Kluknavy. Vieme, ţe škody spôsobené týmto ničivým ţivlom sa budú ešte dlho odstraňovať, ţe to
bude stáť nemalo peňazí aj úsilia, ale na strane druhej, sme radi, ţe nedošlo k stratám na ľudských
ţivotoch, ţe ľudia neprišli celkom o svoje rodinné domy a majetky.
Obci v súlade so zákonom č. 7/2010 o ochrane pred povodňami počas vyhlásenia III. a II. stupňa
povodňovej aktivity vyplýva spracovávanie a zasielanie priebeţných správ k povodňovej situácii za daný
deň s rôznymi hláseniami a poţiadavkami obce. Pre lepšiu informovanosť občanov obce časť požiadaviek
z hlásenia priebežnej správy zo dňa 23.06.2010 uverejňujeme aj v tomto článku kluknavského hlasu:

Požiadavky na potrebné sily, prostriedky
Obec Kluknava naďalej poţaduje najmä od Povodia Bodrogu Hornádu zabezpečenie vyčistenia
oboch prehrádzok nad obcou Kluknava v toku Dolinský potok a taktieţ spevňovanie brehov koryta na rieke
Hornád od štátneho mostu /pri Mlyne/ smerom po celej dĺţke aţ za miestnu časť Štefanská Huta. Vaše
vyjadrenie zo dňa 17.06.2010 o oznámení a adresovaní našej poţiadavky akceptujeme, avšak zo strany
Povodia Hornádu a Bodrogu nemáme ţiadne informácie o ďalšom postupe čo v prípade zvýšenia hladiny
nepomáha ani súkromnému, ani obecnému a ani štátnemu majetku.
Ostáva ešte nesplnená poţiadavka návoz kameňa na koryto rieky Hornád pri moste /Mlyn/
Obec Kluknava do priebeţnej správy o povodňovej situácii naďalej vyslovuje veľkú nespokojnosť
občanov obce. Obec ţiada vyplatenie finančných prostriedkov pre poškodených obyvateľov v súlade so
zoznamom obytných domov poškodených povodňami zo 06.06.2010 a následne podľa prílohy č. 2
z 10.06.2010 aby sme mohli informovať občanov o vyplatení uvedených finančných prostriedkov ako
odškodnenie.
Boli sme informovaní tajomníkom OPK dňa 10.06.2010 o 13,30 hod., ţe ak obec poţaduje
vykonať postrek proti komárom vo svojom katastri má to nahlásiť čo najskôr na č. 0917/610493 alebo emailovou poštou. Uvedená poţiadavka za obec bola nahlásená telefonicky dňa 10.06.2010 o 15,15 hod. na
č. t. 0917/610493 a do dnešného dňa uvedený postrek nebol realizovaný. Obyvatelia sa uvedeného postreku
proti komárom čoraz viac doţadujú.
Obec obdrţala odpoveď na poţiadavku zabezpečenia jutových vriec avšak tak, ako sme uvádzali
toho času, obec nemá finančné prostriedky na nákup uvedených vriec a ţiadame o moţnosť ich poskytnutia
v rámci objednávky do doby pridelenia finančných prostriedkov zo škôd spôsobených povodňami z júna
2010. Dňa 22.06.2010 obec oslovila Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Košice, ktorý však
poskytol iba 300 ks vriec obci z dôvodu, ţe viac uţ nemajú na sklade.
Obec Kluknava a najmä jej obyvatelia sa veľmi doţadujú odoberania vzoriek pitnej vody zo studní.
Dňa 16.06.2010 pracovníci RÚVZ začali s odberom vzoriek z domových studní. Z dôvodu nepokračovania
odberu vzoriek vody je potrebné, aby došlo k informovaniu obyvateľov obce o ďalšom priebehu odberu
vzoriek vody.
Obec Kluknava na základe poţiadaviek obyvateľov miestnej časti Štefanská Huta poţaduje zo strany
Povodia Bodrogu a Hornádu zabezpečenie odstraňovania poškodených stromov a krovín z dôvodu, ţe pri
zvýšení hladiny na rieke Hornád dochádza k zmene celého toku Hornádu a znovu odplavovaniu zo
súkromných pozemkov občanov obce Kluknava – Štefanská Huta.
Obecný úrad v Kluknave ale najmä občania Kluknavy a miestnej časti Štefanská Huta, ktorí
boli postihnutí povodňou, touto cestou ďakujú všetkým občanom obce a Dobrovoľnému
hasičskému zboru z Kluknavy za pomoc pri záchranných a pomocných prácach počas povodne.

Voľby do Národnej rady SR
12. júna 2010 sa v súlade so zákonom č. 333/2004 Z.z. na Slovensku konali voľby do NR SR.
V obci Kluknava boli pre tieto voľby vytvorené dva volebné okrsky a to okrsok č. 1 – pre Kluknavu
a okrsok č. 2 – pre miestnu časť Kluknavy Štefanskú Hutu.
Výsledky volieb v obci Kluknava:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
vo volebnom okrsku
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku
z cudziny
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa
§ 30
Počet platných odovzdaných platných hlasov

Okrsok č. 1 - Kluknava

Okrsok č. 2 – Štefanská
Huta

1135

168

715

111

3

0

712

111

683

105

0
2
1

1
0
0

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú
stranu, politické hnutie alebo koalíciu

Európska demokratická strana č. 1
Únia – Strana pre Slovensko č. 2
Strana rómskej koalície – SRK č. 3

Paliho Kapurková, veselá politická strana č. 4
Sloboda a Solidarita č. 5
Strana demokratickej ľavice č. 6
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció
Pártja č. 7
Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko č. 8
Komunistická strana Slovenska č. 9
Slovenská národná strana č. 10
NOVÁ DEMOKRACIA č. 11
Združenie robotníkov Slovenska č. 12
Kresťanskodemokratické hnutie č. 13
Ľudová strana Naše Slovensko č. 14
Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana č. 15
AZEN – Aliancia za Európu národov č. 16
SMER – sociálna demokracia č. 17
MOST - HÍD

1
45
11

1
7
3

0

0

20

1

5
28
1
1
153
28

0
7
1
0
13
2

75

14

0
309
3

1
54
0

Jún – Mesiac poľovníctva a ochrany prírody
Po skončení zimného obdobia jar s plnou silou ovláda prírodu. Nastal
čas čistenia a dezinfekcie krmelcov, vykladania soli, opravy
poľovníckych zariadení a ošetrovanie políčok. Poľovníctvo patrí k
veľkej záľube. Je to len časťou starostlivosti o prírodu a v nej voľne
ţijúcej zveri. Členovia poľovníckeho zdruţenia to robia kaţdoročne
a s nádejou, ţe zveri vytvárajú lepšie podmienky pre jej existenciu
a najmä v tomto období rodenia nového ţivota. Je ţiadúce, aby sme
o našej činnosti vhodným spôsobom informovali širokú, najmä
nepoľovnícku verejnosť. Máme záujem, aby sa u mladých ľudí zmenil
názor na poľovníctvo, ale treba pripomenúť všetkým, čo navštevujú
prírodu, ţe nastalo obdobie, kedy zver a jej nové prírastky potrebujú
dostatok pokoja v našom revíri. Treba vysvetľovať majiteľom psíkov,
aby ich voľne nepúšťali za mestom či dedinou, lebo môţu spôsobiť
veľa škody. Treba pôsobiť na školskú mládeţ, aby postupne získavala
kladný vzťah k prírode.

Deň matiek
9. mája 2010 sa v kultúrnom dome obce konala slávnosť pri príleţitosti Dňa matiek, ktorú
pripravili za spoluúčasti obce Kluknava spoločenské organizácie našej obce – Únia ţien, Folklórna skupina
Kluknavčanka, Slovenský červený kríţ, Slovenský zväz zdravotne postihnutých. Naše mamky ale aj babky
a ţeny prišli pozdraviť deti z Materskej školy, Základnej školy a svojím programom prispela aj Folklórna
skupiny Kluknavčanka. Za zorganizovanie tohto podujatia všetkým organizátorom patrí srdečne
poďakovanie.

Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava vyhral 2. miest o
v obvodovej súťaži
V Helcmanovciach sa 30. mája 2010 konala Obvodová súťaţ dobrovoľných Hasičských zborov IV.
okrsku okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Uvedenej súťaţe sa zúčastnili aj členovia nášho
Dobrovoľného hasičského zboru, kde obsadili 2. miesto. K peknému umiestneniu blahoţeláme a zároveň
ďakujeme za reprezentáciu obce Kluknava.

JUBILEÁ

Horúcu lásku, nádherný sen, nehu, lásku a sťastie len. Pomoc rukou po ruke dať, prijať
ich s láskou a s láskou aj dať. Rád nech Vás má každý, nie iba dnes ale navždy!
K narodeninám sa všeličo želá, dobré, pekné, ba i veľa. No my Vám chceme zo srdca priať,
aby ste sa moholi vždy v živote smiať. Zdravie, šťastie, lásku a usmiatu tvár, to je ten
najkrajší dar.

50 rokov
Šuca Vladimír
Hvizdoš Štefan
Vojčík Stanislav
Rychnavská Mária
Kopkášová Boţena

Kluknava
-„-„-„-„-

75 rokov
Šucová Helena
Hvizdoš Pavol
Richnavská Mária

Kluknava
-„-„-

55 rokov
Tomašová Margita

-„-

93

80 rokov
Medvecová Elena

-„-

25

Hoppejová Marta
Glovová Elena

-„-„-

99
497

Papcun Pavel
-„Černický Ferdinand -„Turčíková Margita -„-

153
640
641

60 rokov
Majerníková Elena
Vojčíková Katarína
Soľáková Ţofia
Brutovská Mária

-„-„-„-„-

108
119
548
610

85 rokov
Leitnerová Anna
Šimoňák Ján

35
618

65 rokov
Šucová Elena
Hamráková Mária

-„-„-

264
270

70 rokov
Krokus Ján
Pavanová Anna
Vojčíková Elena

-„-„-„-

81
461
656

271
288
369
392
480

-„-„-

102
147
210

===================================================================
Kluknavský hlas: vydáva Obecný úrad v Kluknave raz štvrťročne, zodpovední za
vydanie Ján Majerník, starosta obce, Gabriela Cenká.

