Kluknavský hlas – marec 2010
Vážení občania.
Do Vašich domácností sa dostáva prvé tohtoročné vydanie
Kluknavského hlasu. Veríme, ţe touto cestou aj v roku 2010 prispejeme k
dobrej informovanosti o ţivote v našej obci.

XX. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
12. februára 2010 sa v súlade s plánom zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2010
konalo XX. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava. Program zasadnutia: otvorenie –
Majerník Ján, starosta obce, voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie na
uznesenie, kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Cenká Gabriela, prac.
OcÚ Kluknava, správa o priebehu inventarizácie majetku obce Kluknava za rok 2009 – Ing.
Rychnavský Štefan, predseda inventarizačnej komisie, správa o výbere daní a poplatkov za rok
2009 – Ľubomíra Uličná, prac. OcÚ Kluknava, rôzne, diskusia, uznesenie, záver. V bode rôznom
sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo ţiadosťami občanov obce o odkúpenie pozemkov, ţiadosťou
o vyjadrenie sa k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, oznámením zmeny
prevádzkovateľa baru Pelikán a otváracím hodinám, návrhom zmluvy o poskytovaní právnej
pomoci s JUDr. Okálym Martinom, právnym zástupcom obce Kluknava na rok 2010, návrhom
ohľadom voľby prísediacich na Okresnom súde v Sp. Novej Vsi na nové funkčné obdobie,
ţiadosťou o prenájom priestorov za účelom zriadenia predajne - Kvetinové štúdio – darčeky,
prepočtom poplatkov za komunálne odpady podľa skutočného odberu v roku 2009 u organizácií
a poplatníkov, finančnými prostriedkami a ich čerpaním Základnej školy v Kluknave
a rekonštrukciou Materskej školy v Kluknave.

Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky
V súlade s platnou legislatívou aj v tomto období bol Ing. Imrichom Mitríkom,
audítorom, č. licencie SKAU 00297 vykonaný audit obce Kluknava za overované obdobie roku
2009, ktorý obsahuje súvahu zostavenú k 31.12.2009 a súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, kde
záverečné vyjadrenie audítora znie, ţe účtovná závierka poskytuje pravdivý obraz o finančnej
situácii obce k 31.12.2009 a jej hospodárenia za rok 2009.
S radosťou môţeme konštatovať, ţe obec Kluknava aj napriek výpadku na podielových
daniach, ktorý bol následkom hospodárskej krízy a bohuţiaľ neobišiel ani našu obec, prešla do
nového roku s kladným výsledkom hospodárenia, kde obec Kluknava nezvyšovala miestne dane
a poplatky na rok 2010 a ostali na úrovni roku 1999, čím sa niektoré samosprávy aj v našom
blízkom okolí pochváliť nemôţu.

Začali sme vyberať daň z nehnuteľnosti
Oznamujeme občanom, ţe obec ako správca dane podľa § 20 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov začala
s výberom daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov. Pripomíname, ţe daň z nehnuteľností je
splatná do konca mája daného roku. Taktieţ pripomíname občanom, ţe všetky zmeny, ktoré majú
dopad na výpočet tejto dane a uskutočnia sa v tomto roku, je daňovník povinný nahlásiť do 30 dní
a do konca januára budúceho roku podať nové daňové priznanie, aby mohli byť uvedené
skutočnosti zohľadnené v platobnom výmere pre rok 2011.

„Rekonštrukcia objektu materskej školy“ – realizácia stavby
V kaţdom vydaní Kluknavského hlasu informujeme občanov obce o príprave a priebehu
investičných akcií v obci. V tomto vydaní chceme zvláštnu pozornosť venovať stavbe materskej
školy.
Prioritou obce na tento rok je rekonštrukcia materskej školy – 1. etapy.
Obec 2 x podala ţiadosť o získanie nenavratneho finančného príspevku na stavbu „Kluknava –
rekonštrukcia objektu MŠ“ zo štrukturálnych fondov, tento príspevok však obci nebol pridelený.
V januári toho roku sme poţiadali Ministerstvo financií o poskytnutie dotácie na uvedenú
rekonštrukciu a zároveň poţiadali predsedu vlády SR o finančnú podporu pri realizácii stavby a o
pomoc pri vybavení ţiadosti o poskytnutie uvedenej dotácie. V prípade, ţe ani z Ministerstva
financií nebude obci pridelená dotácia (v r. 2009 MF poskytlo obci účelovú dotáciu na výmenu
okien Obecného úradu a Kulturného domu, ktoré sa budú na základe zmluvy realizovať v mesiaci
apríl 2010) , obec bude riešiť rekonštrukciu materskej školy z vlastných zdrojov.
Po konzultácii s projektantom, stavebným dozorom, zasadaní komísie pre výstavbu a ÚP a po
schválení Obecným zastupiteľstvom obec pristúpi k rozsiahlejšej rekonštrukcii MŠ (uţ
v minulosti boli na stavbe realizované čiastkové úpravy napr. rekonštrukcia ústredného kúrenia a
rozvodov teplej a studenej vody).
Technický stav budovy je v zlom stavebno technickom stave (značné poškodenie konštrukcie
krovu, strešná krytina je poškodená a javia sa známky zatekania při dáţďoch, murivo komínov je
zvetralé). Pre zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie bol spracovaný realizačný projekt
s rozdelením prác do dvoch hlavných etáp. Z dôvodu finančnej náročnosti sme sa rozhodli
realizovať najprv prvú etapu, ktorá zahŕňa tieto stavebné úpravy – výmena krovu, nový strop,
odkvapový systém a novú elektrickú prípojku.
Stavebné búračské práce sa začnú postupným rozoberaním tvrdej azbestocementovej krytiny.
Keďţe azbestocement je zaradený medzi nebezpečný odpad musí sa doriešiť spôsob likvidácie odvozu do firmy na to určenej.
Aby bola čo najmenej prerušená prevádzka zdravotného strediska a aj vzhľadom na veľkú
zastavanú plochu budovy, realizácia buracích prác strešného plášťa bude rozdelená na 4 etapy –
v dvoch etapách nad materskou školou a v dvoch etapách nad zdravotným strediskom. Rozobratie
nosnej drevenej konštrukcie krovu sedlovej strechy sa začne so severnej strany postupne v smere
na juh (autoservis).
Pôvodný drevený trámový strop bude zosilnený novým stropom.
Odvedenie daţďovej vody zo strechy bude riešené cez lapače s potrubným odvodom z PVC so
zaústením do odvodňovacej priekopy pozdĺţ štátnej cesty. Následne pieskovým obsypom by malo
dôjsť k zníţeniu vlhkosti po obvode objektu. V prípade, ţe to nebude postačujúce pre zníţenie
vlhkosti bude potrebné prehodnotiť ďalší spôsob odvodnenia pozemku a to realizáciou
prevzdušňovacieho kanálu po celom obvode budovy, v zmysle projektovej dokumentácie.
1. etapa rekonštrukcie materskej školy pripraví stavbu pre realizáciu 2. etapy – budúce vyuţitie
podkrovných priestorov pre potreby materskej škôlky, poprípade školy.
V tomto štádiu prebieha v zmysle zákona o verejnom obstarávaní výber dodávateľa
stavebných prác na rekonštrukciu 1. etapy,, aby mohla byť následne uzatvorená zmluva so
zhotoviteľom stavby.
S realizáciou stavby chceme začať uţ v mesiaci apríl najneskôr máj 2010 a ukončenie stavebných
prác sa predpokladá v 08/2010, s prísnym sledovaním dodrţania lehoty ukončenia stavby so
strany dodávateľa.
Predpokladaný náklad realizácie stavby okolo 167 tis. € s DPH (okolo 5 mil. Sk). V prípade
realizácie prevzdušňovacieho kanála bude zvyšený stavebný náklad.
Na základe dopytu obyvateľov obce, najmä mladých spoluobčanov o stavebné pozemky
na bytovú výstavbu chceme sa ešte niekoľkými riadkami zmieniť aj o tom. V obci je určité
mnoţstvo parciel v zastavanom území, ktoré je moţné vyuţiť pre výstavbu rodinných domov, ich
počet je však obmedzený a nie všetky sú dostupné. Preto sú územným plánom obce, ktorý bol
prvou etapou na navrhnuté nové lokality sústredenej obytnej zástavby (IBV) a to lokalita

„Helcmanka“ – okrajová časť obce nad št. cestou v smere na Víťaz, „pri Tersci“ – severný okraj
obce v časti nad Vierbinami a „pri druţstve“(rezerva). Obec Kluknava, aby upútala a vytvárala
podmienky pre mladé rodiny započala s prípravou infraštruktúry novej lokality na bytovú
výstavbu, verejné dopravné napojenie a technickú vybavenosť s tým, ţe po ukončení prípravných
prác obec uţ v tomto roku započne s vykupovaním pozemkov a následne s moţnosťou
prideľovania pozemkov pre mladé rodiny v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva.
Stavebné pozemky na bytovú výstavbu obec pripravuje uţ od roku 2008.

Materská škola Kluknava
Poslaním predškolského zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu
činnosť zameranú na osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej,
telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti. Pripravuje na ţivot v spoločnosti
v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Materská škola by mala dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý ţivot potešenie zo
vzdelávania.
Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja sú prostriedkom na dosiahnutie špecifických
cieľov v procesuálnej činnosti.
Vzdelávacie oblasti v sebe zároveň v rôznej miere zahŕňajú podoblasti –pohybovú, zdravotnú,
prírodovednú matematicko-logickú, jazykovú, komunikatívnu, etickú, vlasteneckú, informačnú,
umelecko-expresívnu (hudobnú, výtvarnú, literárnu), pracovnú, ako aj prierezové témy –
osobnostný a sociálny rozvoj, ochranu ţivota a zdravia, dopravnú, environmentálnu, mediálnu,
multikultúrnu výchovu, výchovu k tvorivosti, rozvoj predčitateľskej gramotnosti
a
gramotnosti vo všeobecnosti, informačno-komunikačné technológie.
Zameranie materskej školy:
 utvárať u deti základy enviromentálneho myslenia, cítenia, vzťah k ţivotnému prostrediu na
základe praktických činnosti, experimentovania, záţitkového učenia, získať nové poznatky
vlastným pričinením, zdravého ţivotného štýlu
 posilňovať úctu k štátnemu jazyku, k ľudovým tradíciám rodnej obce prostredníctvom
ľudovej slovesnosti, kresťanským tradíciám
 oboznamovať deti s cudzím jazykom - Aj
 upevňovať náboţenskú výchovu
Súčasťou ŠKVP je aj plán aktivít, ktoré sa v MŠ počas šk. roka organizujú.
V januári sa naši predškoláci zahrali na módne návrhárky a súčasťou projektu bola módna prehliadka .
Predškoláci vo svojich aktivitách pokračovali návštevou Základnej školy.
Február bol plný zimných radovánok , naša školská záhrada sa premenila na celý rád malých aj
veľkých snehuliakov, ktoré si deti postavili v súťaţi „ O najkrajšieho snehuliaka“.
Predškoláci si zmerali svoje korčuliarske schopnosti na obecnom klzisku.
Pondelok 8..02.2010 sa v materskej škole uskutočnil tradičný fašiangový KARNEVAL. Všetky deti
sa v tento deň premenili na rôzne rozprávkové bytosti. „Škôlka“ sa tak stala rozprávkovou krajinou
plnou kúziel a fantázie. Kaţdá maska získala balíček na ktorý nám prispeli sponzori, ktorým touto
cestou srdečne ďakujeme.
V krajine rozprávky sme ostali aj ďalší februárový deň deň. keď k nám prišlo divadielko a deti aj
rodičia sa stali súčasťou rozprávky „PERIMBABA“ a predviedli svoje prvé herecké výkony.
Okrem týchto plánovaných aktivít sa naša MŠ zapojila do projektu „ Zdravá päťka“ a získali nálepky,
rozprávkové spony ,boxy , ktoré sme pouţili na drobné hračky.
Druhá trieda pod vedením učiteliek Mgr. Slebodníkovej , Mgr. Cifrovej sa zapojili do výtvarnej súťaţe
„ Vesmír očami detí“.
Počas jarných prázdnin sa nám podarilo svojpomocne vymaľovať vchodovú chodbu a jedáleň a tak
spestriť a skrášliť prostredie MŠ.
Ktosi múdry raz povedal, ţe si nepamätá, aké drahé hračky dostával, ale vie si presne vybaviť tváre
ľudí, ktorí ho ako dieťa mali radi a svoju lásku mu denne v tých najprirodzenejších formách
prejavovali.
Celé naše snaţenie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho dospeláckeho ţivota aj kus lásky
z predškolského prostredia.
Mgr. Cifrová Alena
riaditeľka MŠ

Využitie ľadovej plochy počas zimných mesiacov
Zima je uţ pomaly za nami, ale my by sme sa chceli aspoň na chvíľu vrátiť a spomenúť
v tomto vydaní kluknavského hlasu aj dni, keď sa pod Obecným úradom ozývali hlasy detí,
mládeţe ale aj dospelých z ľadovej plochy. Skutočná zima a priaznivé mrazivé počasie umoţnili
realizovať ľadovú plochu a vyuţiť ju aspoň zopár dní. Chceme sa touto cestou poďakovať
všetkým ochotným občanom Jozefovi Kurillovi, Kluknava 19, Marekovi Kiškovi, Kluknava 541,
Petrovi Šmidovi, Kluknava 549, Valenčíkovi Marianovi, Kluknava 85, ktorí sa v spolupráci
s Obecným úradom zaslúţili o to, aby kluknavčania ale aj deti a občania z okolia mohli klzisko
vyuţiť. Poďakovanie im patrí aj za zorganizovanie karnevalu na ľade, ktorý mal veľký úspech jak
u detí, tak aj u tých starších. Veríme, ţe táto viacúčelová plocha po zimnej sezóne bude vyuţitá aj
počas ostatných mesiacov v roku.

Zákon o sociálnych službách
S účinnosťou od 1.1.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách,
pričom týmto zákonom bol zrušený doteraz platný zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych sluţieb, financovanie sociálnych
sluţieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych sluţieb.
Uvedeným zákonom došlo k pretvoreniu a zmene celej sociálnej filozofie v podmienkach
samosprávy a celkovej zmene v systéme poskytovania sociálnych sluţieb. V súlade s týmto
zákonom medzi pôsobnosti obce teda patrí i povinnosť uhrádzať ekonomicky oprávnené náklady
spojené so sociálnou sluţbou, kde však poskytovanie a prispievanie finančnými prostriedkami
na kaţdého občana umiestneného v domove sociálnych sluţieb by značne zaťaţilo obecný
rozpočet a obec Kluknava v terajšom období nemá dostatok finančných prostriedkov, aby
uvedené záleţitosti riešila novelou zákona č. 448/2008 Z.z.
Uličná Ľubomíra

Výročné členské schôdze spoločenských organizácii v obci
Prvé mesiace v roku patria aj vyhodnocovaniu práce za predchádzajúci rok. V uplynulých
týţdňoch sa konali výročné členské schôdze spoločenských organizácií aj v našej obci Kluknava.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým organizáciám za ich činnosť a reprezentáciu
obce Kluknava a zaţelať všetkým veľa síl a úspechov aj v roku 2010.

Právne poradenstvo v obci
Oznamujeme občanom obce, ţe aj v tomto roku obec Kluknava uzatvorila zmluvu
s JUDr. Martinom Okálym, Advokátskou kanceláriou, Hviezdoslavova 7, Spišská Nová Ves,
ktorý je právnym zástupcom obce, ale bude aj naďalej poskytovať základné právne poradenstvo
aj pre našich občanov. Pripomíname, ţe úradné hodiny sú kaţdý prvý a tretí štvrtok v mesiaci
v čase os 13,00 hod. do 15,45 hod. na Obecnom úrade v Kluknave číslo dverí 9.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2010
Jarné obdobie je uţ tradične spojené so zvýšeným výskytom poţiarov suchých porastov
a nárastom počtu lesných poţiarov. Pri poţiaroch v lesnom hospodárstve kaţdoročne vznikajú
značné materiálne ale aj ekologické škody. Najčastejšou príčinou vzniku lesných poţiarov je
vypaľovanie suchej trávy, najmä v blízkosti lesných porastov. Pamätajte, ţe vypaľovanie porastov
je podľa zákona o ochrane pred poţiarmi zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu môţe byť
fyzickej osobe, t.j. občanovi uloţená pokuta aţ do výšky 331 €.
Veríme, ţe je v našom všeobecnom záujme, aby naša príroda a jej ekosystémy boli
zachované aj pre budúcu generáciu a preto Vás všetkých obec Kluknava a taktieţ Okresné
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi dôrazne ţiadajú, aby sa
dodrţiavali zásady protipoţiarnej bezpečnosti v prírodnom prostredí.

Zriadenie novej zákazníckej linky Distribúcie SPP, a.s.
Na základe zaslaného listu Distribúcie Slovenského plynárenského podniku, a.s.
oznamujeme všetkým občanom, ţe spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. zriadila pre svojich
zákazníkov novú zákaznícku linku, ktorá má slúţiť predovšetkým pre potreby ţiadateľov
o pripojenie k distribučnej sieti, t.j. plynofikácia nových objektov a pre technické zmeny na
existujúcom odbernom plynárenskom zariadení, t.j. napr. výmena existujúcich plynových
spotrebičov, zmena umiestnenia meradla spotreby zemného plynu z rodinného domu do oplotenia
a pod.
Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti : 0850 269 269 je k dispozícii počas
pracovných dní v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Pracovníci linky na poţiadanie zašlú taktieţ
vzory „ţiadostí“ a vzory „zmluvy o pripojenie“ na adresu, ktorú ţiadateľ uvedie pri telefónnom
kontakte.

Zmena zákona č. 369 o obecnom zriadení - § 7 priestupky /ohľadom držania
psov/
Problém „drţania psov“ je problémom, ktorý je stále aktuálny aj v našej obci. Touto cestou
chceme pripomenúť hlavne drţiteľom a majiteľom psov akého priestupku sa môţu podľa
uvedeného zákona dopustiť.
1. Priestupku sa dopustí drţiteľ psa, ak
a/ neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, kaţdú zmenu
skutočností a údajov, ktoré zapisujú do evidencie , do 30 dní od ich zmeny
b/ neprihlási psa do evidencie
c/ umoţní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky v § 4, ods. 1 a 2
d/ neohlási ak pes pohryzie človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepouţil v krajnej núdzi alebo nutnej obrane
e/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
f/ nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa ak,
a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b/ nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom
c/ neohlási, ţe pes pohrýzol človeka bez toho , aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný ,
ak sa nepouţil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane
d/ nepreukáţe známkou totoţnosť psa
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
f/ neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo
3. Za priestupok podľa ods. 1 a ods. 2 písm. a/ aţ c/ možno uložiť pokutu do 165 € a za
priestupok podľa ods. 2 písm. d/ aţ f/ možno uložiť pokutu do 65 €
4. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia
a orgán Policajného zboru
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

JUBILEÁ :
Dnes nad zlato je ľudské teplé slovo, keď prihovára sa ti nežne deň čo deň.
Podeľ sa so všetkým, len s ľuďmi hovor, s nimi nebudeš osamelý len...
Všetko najlepšie milí naši oslávenci.

50 rokov
Rigdová Annna
Kluknava
Vernarský Miloš
-„Ondáš Ladislav
-„Maskaľová Valéria -„-

24
315
326
336

55 rokov
Vyšňovská Jarmila
Richnavská Bernadeta
Vaščáková Mária
Rychnavský Peter
Buchláková Anna
Zimmermannová Boţena

-„-„-„-„-„-„-

48
183
212
375
443
556

60 rokov
Tomašov Jozef
Ringošová Anna
Čarnoká Mária
Vlček Jozef
Schvarcová Anna
Bendik Jozef
Dzurendová Anna
Ujházy Pavol

75 rokov
Kluknava
-„-„-„-„-„-„-„-

93
118
124
290
308
388
408
612

Šuster Jozef Kluknava
Cenká Apolónia
-„Gmuca Štefan
-„-

-„-„-„-„-„-„-„-

4
53
81
143
254
614
662

85 rokov

-„-„-

26
264

65 rokov
Richnavská Marta
Hamrák Andrej
Krokusová Estera
Hudáková Lýdia
Kováčová Marta
Šmidová Magdaléna
Hojstričová Katarína

70 rokov
Rychnavský Alojz
Šuca Alfonz

268
433
495

80 rokov
Richnavská Alţbeta
Gomoľová Margita
Šucová Veronika
Januvová Mária

Tobisová Anna

-„-„-„-„-

282
338
373
486

-„-

407

-„-„-

68
424

90 rokov
Čarnoká Mária
Čarnoká Ţofia

ZLATÁ SVADBA

50-té výročie uzavretia manţelstva oslávili manţelia Pavel Hvizdoš a Anna Hvizdošová
Kluknava č.d. 147

Vážení občania,
Príchod jari je spojený
s významným a aj najstarším
sviatkom všetkých kresťanov
– Veľkou nocou. Dovoľte by
sme Vám popriali radostné
a milostiplné sviatky.

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.

