Informačný občasník obce Spišský Štvrtok

ročník VI., číslo 1 / 2012

Vítanie jari
Malé žlté kuriatka slávia sviatok jari,
veľkonočným šibačom nech sa u Vás
darí.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatku jari.
Príhovor k Veľkej noci
Po tuhej zime, ktorá nás trápila ukrutnými
mrazmi, prišla očakávaná jar a priniesla so
sebou teplé slnečné lúče. Opäť sme plní
optimizmu, radosti, plného nasadenia v práci vo
svojich domovoch.
Jarné obdobie je ako príchod nového života,
dávajúceho novú silu a nádej. Svieža zeleň
nastupuje do našich záhrad a dvorov, štebot
vtákov ohlasuje jar. Toto krásne obdobie
je
predzvesťou
prichádzajúcich
Veľkonočných sviatkov.
Opäť sa s radosťou vraciame k našim
tradíciám a pripomíname si ten
nádherný kresťanský odkaz Veľkej
noci. Ten by mal ostať

v našich srdciach nielen počas veľkonočného
obdobia, ale počas celého roka. Rodinné
stretnutia, osobné návštevy upevňujú naše
vzťahy. Nebráňme sa prejaviť city v tejto pre
nás hektickej dobe. Spoločne prežívajme toto
obdobie a zachovávajme si staré dobré zvyky,
uchovávajme ich v našich srdciach a s radosťou
odovzdávajme našim deťom a vnúčatám.
Láska Zeleného štvrtka, viera Veľkého piatka,
nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej
nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom
a dôverou.
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov
želá v mene pracovníkov OcÚ
Ing. Ján Greš, starosta obce

1

Verejný život obce
AKTIVITY OBCE V ROKU 2012

Územný plán
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.2.2012
schválilo Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce
Spišský Štvrtok. Išlo o prvú veľmi dôležitú úlohu tohto
roka. Ďalším krokom bolo spracovanie projektu pre
„Obytný súbor RD ul. Javorová“ a podanie žiadosti na
vydanie stanovísk pre získanie územného rozhodnutia.

Elektrifikácia
Lokalita Kremňa: Obec podpísala zmluvu s
firmou Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, na
vybudovanie VN prípojky a trafostanice Ovsisko
a zmluvu na vybudovanie NN rozvodov Kremňa, pre
jedenásť nových pripojení. Na realizáciu danej stavby,
sme už zaplatili zálohovú platbu.
Lokalita Široké: Po vyriešení majetkových pomerov sme
mohli v mesiaci marec pristúpiť k spracovaniu projektu
elektrifikácie tejto lokality. Projekt rieši 24 nových
pripojení a rekonštrukciu transformátorovej stanice na
ulici Obrancov mieru. To znamená, že v časti od
transformátora na ul. Obrancov mieru budú napojené štyri
nové stavebné pozemky a z ul. Mlynskej ďalších 22
nových stavebných pozemkov.
Termín realizácie stavieb je jeseň 2012 alebo jar 2013
a závisí od zhotoviteľa stavby VSD a.s. Košice.

Revitalizácia centrálnej zóny
Od polovice marca pokračujú práce na stavbe:
Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Štvrtok.
Dodávateľské firmy geodetickým zameraním vytýčili
jednotlivé stavebné úseky. Treba povedať, že územie
záberu je pomerne široké a pohyb pracovníkov
a mechanizmov zabezpečujúcich tieto práce bude
intenzívny. Z tohto dôvodu apelujeme na občanov
o trpezlivosť a opatrnosť pri pohybe týmito stavebnými
úsekmi. Treba počítať aj so zvýšenou prašnosťou na
dotknutých uliciach.

Autobusové nástupištia
Téma, ktorá sa dotýka nás všetkých. Riešila ju operatívne
Komisia finančná , územného plánovania a výstavby, na
svojom zasadnutí a stanovila postup riešenia.
Autobusové nástupištia neboli presunuté a dočasne
umiestnené na iné miesta z popudu alebo rozmaru obce.
Tento presun nastal na základe požiadavky dopravcov,
teda Eurobus, a.s., Dopravný závod Spišská Nová Ves
a Slovenská autobusová doprava, a.s. Poprad. Na
miestnom šetrení bolo stanovené, že autobusy, ktoré po
niekoľko desaťročí stáli v križovatke, už tam stáť
nemôžu. V súčasnosti prebieha spracovanie projektu,
ktoré prejde schvaľovacím procesom a vydaním
stavebného povolenia na danú stavbu. Až tak je možné
pristúpiť k ich vybudovaniu. S tým ale rozpočet na tento
rok vôbec nepočítal, pretože daná situácia nastala
v mesiaci január a to bol rozpočet na rok 2012 už dávno
schválený. Preto v priebehu roka poslanci obecného
zastupiteľstva rozhodnú, z ktorých rozpočtových kapitol
sa presunú finančné prostriedky na realizáciu
autobusových nástupíšť. Predpokladaný
náklad na
výstavbu je 40 000 Eur. Pýtame sa, koľkými eurami

nám prispejú aj iné obce, veď aj ich občania to budú
využívať?

Strecha obecného úradu
Víchrica 29.02.2012 nám zobrala krytinu zo strechy
obecného úradu nad kinosálou. Došlo k poškodeniu dvoch
tretín celej plochy lepenkovej krytiny napriek tomu, že
práve tá časť bola v roku 2009 zrenovovaná. Samotná
budova vyzerá tak, ako vyzerá. Za celé obdobie od roku
1975 jej bola venovaná minimálna pozornosť. Nové
prekryte tejto časti strechy opäť operatívne riešila komisia
obecného zastupiteľstva a rozhodla použiť iný
a modernejší typ krytiny cez ktorú už nebude zatekať.
Okrem toho je potrebné opraviť rozpadajúci sa komín,
poškodené atiky, vymeniť deravé odkvapy. Práce, ktoré
zvládneme urobiť svojpomocne, budeme robiť po etapách
v rámci malých obecných služieb.

Futbalové ihrisko
Obec pristúpila v mesiaci marec k rekonštrukcii oplotenia
hracej plochy futbalového ihriska. Dôvodom bolo
rozkradnuté oplotenie hracej plochy z predošlých rokov.
Na rekonštrukciu sme použili oplotenie z parku, ktoré
sme rozobrali a uložili ešte v jeseni minulého roku.
Celý rozsah prác sme zabezpečovali vlastnými silami.
Výkopy, osadenie a betonáž stĺpikov, následné osadenie
oplotenia, zváračské práce. To všetko pracovníkmi, ktorí
zabezpečujú malé obecné služby, pod vedením
a koordinovaním pracovníka obce Patrika Toporcera. Je
namieste otázka, prečo sme dopustili, aby sa obecný
majetok takto rozkrádal? Pod novým vedením OŠK
Spišský Štvrtok musí nastať nový pohľad na uzatvorenie
celého ihriska oplotením. Iba tak môže tento športový
stánok slúžiť účelu, na ktorý je určený.

Životné prostredie
Opäť organizujeme od 16. do 20. apríla 2012 zber
nebezpečného odpadu, o čom Vás budeme včas
informovať aj oznamom v miestnom rozhlase. Apelujeme
na Vás, aby ste plne využívali možnosti separovaného
zberu. Rovnako upozorňujeme tých, ktorí nemajú
zakúpené zberné nádoby, že si ich u nás môžu kúpiť, lebo
ich vrecká voľne položené firma Brantner Nova, s.r.o.
nebude brať.
Nie sme nadšení z toho, že niektorí občania na ul.

Mlynskej si zmýlili potok s odpadkovým košom.
Minulý rok sme ho vyčistili a opäť je taký, ako predtým.
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Ďalej upozorňujeme, že priestor oproti bytovkám na ul.
Potočnej patrí Urbárskej spoločnosti, preto všetci, ktorí
tam navážajú rôzny odpad znečisťujú vlastníctvo
Urbariátu.
Opäť sme rozbehli program protipovodňových
opatrení - od mesiaca marec po dobu ôsmich mesiacov
budeme zamestnávať pracovníkov cez daný podporný
program pri opravách, čistení, regulovaní rigolov, ale
najmä pri čistení Štvrtockého potoka. Požadovali sme
šiestich pracovníkov, ale podmienky spĺňali v danom čase
iba traja, ktorých už zamestnávame. Zostávajúcich troch
pracovníkov zamestnáme od mája.
Ing. Ján Greš, starosta obce
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štvrtku na svojom
zasadnutí dňa 20.02.2012 schválilo:
• podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 a § 31 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v platnom znení Zmeny a
doplnky č. 2 Územného plánu obce Spišský Štvrtok,
• podľa §11 ods.3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štvrtok č.
1/2012, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona
vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2
Územného plánu obce Spišský Štvrtok,
• Všeobecne záväzné nariadenie 2/2012 o zneškodňovaní
obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce
Spišský Štvrtok,
• Všeobecne záväzné nariadenie 3/2012, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 06/2008 o
miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok,
• Všeobecne záväzné nariadenie 4/2012, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2011 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok,
• Štatút obce Spišský Štvrtok,
• Dodatok č. 1 k internej smernici 2/2009 Zásady o
úhradách za služby poskytované obcou Spišský Štvrtok,

• zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej
škole v Spišskom Štvrtku - Ing. Ľuboš Bajtoš, Božena
Garčalová, Janka Jurčová,
• zámer predať majetok obce z dôvodov hodných
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák.
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a to časti parcely KN-E 1560 zapísanej v LV
1, katastrálne územie Spišský Štvrtok, druh pozemku
zastavané plochy podľa geometrického plánu 29/2011
vypracovaného Ing. Ivanom Tóthom tvoriace diel 3 o
výmere 219 m2 tvoriaci časť novovytvorenej parcely č.
KN-C 1560/8 – zastavaná plocha o celkovej výmere
326 m2,
diel 4 o výmere 11 m2 tvoriaci časť novovytvorenej
parcely č. KN-C 1559/7 – zastavaná plocha o celkovej
výmere 144 m2,
• prevod majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona
138/1994 Zb. o majetku obcí a to predaj
novovytvorenej parcely KN-C 213/4 o výmere 20 m2,
druh pozemku zastavané plochy podľa geometrického
plánu 5/2012 spracovaného geodetom Jozefom
Chovancom za nasledujúcich podmienok: kúpna cena
15,-- € / m2, náklady spojené s predajom zhora
uvedeného majetku znáša kupujúci,
• schvaľuje zámer odkúpiť časť parcely KN-C 1115/65 o
výmere 28 m2 zapísanej na LV 1399 v obci Spišský
Štvrtok, KÚ Spišský Štvrtok na umiestnenie
trafostanice v lokalite „Široké“ za cenu 10 €/m2,
vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o následnej finančnej
kontrole č. 7,
• Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v
roku 2011,
• rozhodnutie starostu obce o prebytočnosti alebo
neupotrebiteľnosti majetku a schvaľuje inventarizačnou
komisiou predložený návrh na vyradenie majetku obce
- HIM v cene obstarania 5602,75 € a nulovej
zostatkovej cene, DHIM v sume 4.520,52 €,
• rozhodnutie obecnej rady o spôsobe likvidácie
vyradeného majetku.
Ing. Eva Bajtošová
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VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 2012 ZO DŇA 10.03.2012 V NAŠEJ OBCI
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov :
Počet zúčastnených voličov :
Volebná účasť v %

1818
868
47,7

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Počet
Politická strana
platných
hlasov
1. Zelení
3
2.

Kresťanskodemokratické hnutie

3.

Strana demokratickej ľavice

4.

45

6.

Slovenská národná strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti
Sloboda a solidarita

7.

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

6

8.

NÁŠ KRAJ

2

9.

Strana zelených

2

10

Ľudová strana Naše Slovensko

11

SMER – sociálna demokracia
Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska

5.

12

144
2
18

42

13

Národ a spravodlivosť – naša strana

14

Komunistická strana Slovenska

15

Strana Rómskej únie na Slovensku

16

MOST - HÍD

12

17

27

19

99 % - občiansky hlas
Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko
STRANA + 1 HLAS

20

Robíme to pre deti – SF

2

21

Obyčajní ľudia
Slovenská demokratická
a kresťanská únia –
Demokratická strana

3

18

22

6
10
9

9
0

57

23

Strana občanov Slovenska

1

24

Strana maďarskej koalície –
Magyar Koalíció Pártja

0

45

25

STRANA SLOBODNÉ SLOVO –
NORY MOJSEJOVEJ

382

26

Strana živnostníkov Slovenska

11

Spolu:

12
2
852

INFORMÁCIE K IDENTIFIKÁCII A REGISTRÁCII SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
Účinnosťou novelizácie zákona 39/2007 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.") vstúpila do platnosti
povinnosť identifikácie a registrácie spoločenských
zvierat. Dôvodov prečo identifikovať psy, mačky, fretky
je mnoho napr.: strata zvieraťa, odcudzenie, jasná
identifikácia vlastníka zvieraťa v prípade pohryzenia,
ktorý nesie zodpovednosť za svojho psa, vakcinácia proti
besnote, evidencia.
Platné spôsoby identifikácie (označenia) zvieraťa sú
buď transpondérom - mikročipom spĺňajúcim normu
IS011784 alebo tetovaním. Tetovanie je platné iba ak
bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné.
Psi, mačky a fretky, ktoré sú tetované po 3. júli 2011
musia byť dodatočne označené transpondérom mikročipom. Od 1. novembra 2011 musia byť každý
pes, mačka, fretka nezameniteľne označené do 8. týždňov
ich veku, alebo pred uvedením na trh, alebo pred
prevedením do vlastníctva alebo držby inej osoby.
VÝNIMKA
Na psov, mačky, fretky, ktoré sa narodili pred
účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z., t.j. pred 1.11.2011
sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s §
54b ods. 5) zákona 39/2007 Z. z.. Počas plynutia
prechodného obdobia, ktoré končí dňom 30. septembra

2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené
transpondérom - mikročipom alebo tetovaním. Na psy,
mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú
do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné
obdobie nevzťahuje..
Aplikáciu transpondéra môže vykonať každý veterinárny
lekár, Zodpovednosťou lekára je si overiť funkčnosť
transpondéru - mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii
na zvierati. Aplikáciou veterinárny lekár zavedie pod
kožu na ľavú stranu krku drobný transpondér - mikročip,
ktorý vysiela jedinečný číselný kód. Čipovanie svojim
priebehom pripomína vakcináciu. Úkon je bezbolestný a
trvá asi 2 sekundy. Informácie o identifikovanom zvierati
a jeho vlastníkovi do Centrálneho registra spoločenských
zvierat (ďalej len „CRSZ") zadáva veterinárny lekár,
ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa. Registráciu
zvieraťa, ktoré bolo identifikované transpondérom mikročipom resp. tetovaním pred účinnosťou zákona č.
39/2007 Z. z. a nie je zatiaľ registrované v CRSZ resp. v
SRZ, vykoná veterinárny lekár pri najbližšej vakcinácii
proti besnote spolu so zadaním údajov o vakcinácii.
Viac informácií nájdete na: www.crsz.sk www.svssr.sk
www.kvlsr.sk
Zdroj:
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade
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ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD NA ÚZEMÍ OBCE
Obecné zastupiteľstvo dňa 20.2.2012 schválilo VZN
2/2012 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd na území obce Spišský Štvrtok. Upozorňujeme
producentov odpadu, že vlastník nehnuteľnosti, ak nemá
povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný
spôsob nakladania s odpadovými vodami, je povinný
pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú
odpadové vody na verejnú kanalizáciu, splniť technické
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia
na verejnú kanalizáciu (VK) a uzatvoriť zmluvu o
pripojení s prevádzkovateľom.
Ak je súčasťou VK čistiareň odpadových vôd, ktorá
zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v
súlade s povolením na nakladanie s vodami, je zakázané
vypúšťať do stokovej siete obsah žúmp a odpadové
vody z domových čistiarní.
Obecné zastupiteľstvo nariadením upravuje povinnosti
vlastníkov stavby alebo pozemku na území našej obce pri
odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp.
1. Prevádzkovateľ
žumpy
musí
zabezpečiť
zneškodňovanie žumpy v intervaloch primeraných
kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom
oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
2. Likvidáciu obsahu žúmp pre fyzické osoby s trvalým
alebo prechodným pobytom v obci a pre právnické
osoby zabezpečuje obec prostredníctvom oprávnenej
spoločnosti:
• VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť, Hraničná 662/17, Poprad

• HOR s.r.o., Starosaská 11, Spišská Nová Ves
Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si
zneškodnenie obsahu žumpy aj prostredníctvom iných
právnických alebo fyzických osôb na to oprávnených.
3. Obec Spišský Štvrtok sa bude podieľať na úhrade
nákladov za zneškodnenie odpadových vôd zo žúmp
iba v prípade, že nehnuteľnosť, z ktorej sú
odpadové vody odvádzané do žumpy technicky nie
je možné napojiť na existujúcu verejnú kanalizáciu,
alebo verejná kanalizácia nie je vybudovaná.
4. Prevádzkovateľ žumpy sa v takomto prípade bude
podieľať na nákladoch za zneškodnenie obsahu
žumpy sumou 10 eur za každý vývoz fekálnym
vozidlom, ktorú uhradí v hotovosti do pokladne
obce. Zvyšok nákladov bude znášať obec.
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na
požiadanie kontrolnému orgánu obce Spišský Štvrtok
doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia
odpadových vôd zo žumpy.
6. Do žúmp a verejnej kanalizácie sa zakazuje odvádzať
zrážkovú vodu.
7. Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd
a do podzemných vôd, na pozemkoch v intraviláne a v
extraviláne obce, do prícestných rigolov a do potrubí a
kanálov určených na odvod dažďovej vody.
VZN 2/2012 je zverejnené na internetovej stránke
obce www.spisskystvrtok.sk
Ing. Eva Bajtošová

ŠPORTOVÉ OKIENKO
Rozpis futbalových zápasov

Vyhlásenie najlepších športovcov roka 2011

Obecný športový klub po zimnej prestávke pokračuje
v majstrovských futbalových zápasoch jarnej časti
súťažného ročníka 2011/2012 vo všetkých vekových
kategóriách.
Žiaci: domáce zápasy:
07.04.2012 – 12.00 h. Hranovnica
05.05.2012 – 13.00 h. Mlynčeky
19.05.2012 – 13.30 h. Kravany
26.05.2012 – 13.30 h. Liptovská Teplička
Dorast: domáce zápasy:
14.04.2012 – 14.30 h. Levoča
28.04.2012 – 15.00 h. Vlkovce
12.05.2012 – 15.30 h. Výborná
02.06.2012 – 16.00 h. Jánovce
Muži: domáce zápasy:
25.03.2012 – 15.30 h. Sp. Štvrtok – Spišská Belá
2 : 1 (g. P. Kukura 2)
08.04.2012 – 16.00 h. Vikartovce
22.04.2012 – 16.30 h. Spišská Stará Ves
06.05.2012 – 17.00 h. Kravany
08.05.2012 – 17.00 h. Vrbov
27.05.2012 – 17.30 h. Batizovce
10.06.2012 – 17.30 h. Veľká Lomnica
OŠK týmto pozýva všetkých fanúšikov futbalu, aby
nás prišli povzbudiť!

V rámci verejnej prezentácie športu, Mesto Spišská Nová
Ves každoročne vyhlasuje najúspešnejších športovcov a
športové kolektívy mesta Spišská Nová Ves. Oceňuje ich
vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu klubu a
mesta. 7.2.2012 mesto rozdávalo ceny najlepším športovcom
a trénerom roka 2011. V kategórii „Jednotlivci nad 19
rokov“ získala 2. miesto Barbora Kežmarská, členka
hokejového klubu žien HC OSY, ktorý v kategórii
„Kolektívy“ zvíťazil. Barbore touto cestou srdečne
blahoželáme k získaniu ocenenia.

Klzisko na tenisovom kurte
Tuhá zima, ktorá je už za nami priala priaznivcom rôznych
zimných športov. Korčuľovanie je veľmi príjemná zimná
aktivita nielen pre naše deti, ale aj ich rodičov. Ľadová
plocha na tenisovom kurte bola vytvorená najmä vďaka
aktivite mladých športovcov, ktorí pod vedením Ladislava
Bajtoša ml. postavili mantinely a príkladne sa celú zimu
o ľadovú plochu starali. Keďže počasie prialo korčuľovaniu,
každý, či mladý alebo starší, si mohol prísť na svoje.
V januári si svoje sily zmerali aj nadšenci ľadového hokeja.
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Verejný život obce
RIZIKO VZNIKU POŽIAROV
Najviac požiarov v prírodnom prostredí vzniká
v mesiacoch marec a apríl. Najčastejšou príčinou ich
vzniku je ľudská nedbanlivosť a neopatrnosť a to najmä
pri vypaľovaní trávy a suchých porastov, manipulácii
s otvoreným ohňom, fajčení či úmyselnom zapálení.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Levoči Vás preto upozorňuje, že vypaľovanie suchej
trávy a porastov je prísne zakázané.
Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok
na voľnom priestranstve, má fyzická osoba povinnosť:
• oznámiť pred začatím každého spaľovania miesto a čas
spaľovania na príslušné okresné riaditeľstvo na
telefónne číslo 150,
• sledovať klimatické podmienky,
• ukladať horľavé látky do upravených hromád v
bezpečnej vzdialenosti od okolitých objektov,
• zabezpečíť potrebné množstvo vhodných hasiacich
prostriedkov a pracovného náradia na zabránenie
rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na
privolanie hasičskej jednotky,
• vykonávať kontrolu stavu miesta spaľovania a
priľahlých priestorov v priebehu spaľovania,
• po ukončení spaľovania vykonať dôsledné dohasenie
zvyškov, skontrolovať okolie a vykonať dohliadku.

Najväčšie riziko vzniku lesných požiarov je počas teplých
víkendových dní. V lese je preto zakázané:
• odhadzovať v lese horiace zápalky a neuhasený
cigaretový ohorok
• zakladať oheň počas silného vetra a v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru
• zakladať oheň na miestach, ktoré nie sú na to určené.
Zdroj: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Levoči

NOSITELIA ĽUDOVEJ KULTÚRY A TRADÍCIÍ
Folklórna skupina Štvrtočan
Zachovávanie folklórnych tradícií v našej obci si
pamätajú naši obyvatelia približne od roku 1970
až do polovice osemdesiatych rokov, kedy túto
činnosť viedla pani Anna Bizubová.
Jej poznatky a zozbierané materiály využíva naša
folklórna skupina dodnes. Vďaka patrí všetkým,
ktorí sa aktívne zapájali a zapájajú do
prezentovania a šírenia našich zvykov. V našej
dedine máme obyvateľov, ktorí si ešte pamätajú
na tradície, ktoré sa udržiavali počas roka
a niektoré z nich boli prezentované na rôznych
súťažiach. Hoci im pribúdajú roky, nezanevreli
na svoje poslanie – zachovať to najcennejšie –
pôvodnosť piesne, reči, kroja a odovzdávať to
ďalším generáciám. Touto cestou chceme
poďakovať pani Márii Bajtošovej, Márii
Dunčkovej, Helene Kacvinskej, za pomoc,
radu a zdravú kritiku.
Naše aktivity:
Koncom roka 2011 sme sa už tradične zúčastnili spevov na vianočných omšiach koledami, ktoré sme tiež prezentovali
na 1. sviatok vianočný pri živom Betleheme v Levoči.
Začiatkom roka 2012 naša folklórna skupina zmenila právnu formu ustanovujúcou schôdzou na občianske združenie
Folklórna skupina ŠTVRTOČAN. Dôvodom tejto zmeny sú hlavne väčšie možnosti pre náš kolektív.
V tomto čase pripravujeme nahrávanie pre rádio Regina, do relácie Klenotnica ľudovej hudby, kde sa budeme
prezentovať s pásmami Kerscini a Čepeňe. Pripravujeme sa tiež na nacvičovanie nového pásma „Na zabave f karčme“,
ktoré prvý krát uvidíte na 5. folklórnych slávnostiach v našej obci. Rok 2012 je pre ŠTVRTOČAN významným rokom,
piate výročie vzniku folklórnej skupiny ŠTVRTOČAN a piaty ročník folklórnych slávností v Spišskom Štvrtku.
Slávka Bajtošová

6

Verejný život obce
Miestny odbor Matice slovenskej a Detská folklórna skupina Nezábudka
Hoci folklórna skupina ŠTVRTOČAN sa
osamostatnila a pracuje ako občianske
združenie, jeho členovia sú naďalej aj
členovia Matice slovenskej a podieľajú sa
na príprave všetkých činností, ktoré
organizuje
Miestny
odbor
Matice
slovenskej v Spišskom Štvrtku. Vznikla
nová detská folklórna skupina Nezábudka,
ktorá sa už prezentovala v novembri
pásmom „Podzme še hrac za koscel“. V
decembri
pomáhala rozdávať darčeky
Mikulášovi a vo februári potešila svojim
vystúpením deti a rodičov na farskom
karnevale. Želám im veľa trpezlivosti,
elánu a radosti pri ďalších vystúpeniach.
Čo nás ešte najbližšie čaká:
• Paľeňe Šmertki a Veľkonočná výstavka
v Základnej škole dňa 29. marca 2012
• Deň matiek druhá májová nedeľa v
kultúrnom dome
• Celoslovenská prehliadka DSS v Rožňave, integrovaný program „Zlatá brána!“
• Piate folklórne slávnosti

Šibi-ryby masne ryby kus kolača ot korbača a vajička do košička.
Ket mi nedaš dva vajička daj mi aspoň makovňička.
Ešči ku temu groš, žeby bulo dosc.
Valéria Lesičková, predseda MOMS
ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Jarné počasie máme všetci radi. Teploty vonku sa čoraz
smelšie šplhajú nad úroveň pätnástich stupňov, príroda sa
prebúdza zo zimného spánku a nadobúda viac a viac
farebných rozmerov. S príchodom jarného obdobia klope
na dvere aj príprava na okresné kolá vedomostných, či
športových súťaží a olympiád. Žiaci školy doposiaľ
súťažili v okresnom kole dejepisnej, biologickej,
matematickej i geografickej olympiády a zo športových
súťaží to bol stolný tenis a futbal. Rovnako sa
pripravujeme na súťaž Hviezdoslavov Kubín a Slávik

Slovenska. Jeden z najväčších úspechov dosiahli žiaci
Katarína Biskupová zo 6.A a Dominik Chovanec z 8.A.
Svojimi vedomosťami prevýšili žiakov iných škôl a
postúpili na krajské kolo. Budeme im držať palce. Aj

stolné tenistky zožali úspech, s 1.miestom v okrese
postúpili do krajského kola.
Deviataci sa zúčastnili celoplošného testovania žiakov 9.
ročníkov Testovanie 9 –2012. Svedomitou a zodpovednou
prípravou pod vedením p. uč. Panigajovej a p. uč.
Kopnického
zúročili
vedomostí
z matematiky
i slovenského jazyka. Vieme, že úspešne obstáli, čo im
zaručí prijatie na strednú školu.
Implementácia projektu „Brána vzdelaniu otvorená“,
v rámci
OP
Vzdelávanie,
financovaného
zo
štrukturálnych fondov EÚ sa blíži k záveru a my môžeme
začať hodnotiť. Metodici pripravili nové učebné materiály
pre slovenský jazyk, matematiku, nemecký jazyk,
zemepis, pracovné vyučovanie, CD s vlastnými
prezentáciami i ďalšie učebné pomôcky. Žiaci získali
sociálne kompetencie, rozvoj pracovných návykov,
motiváciu v ich profesijnej orientácii, tiež aj motiváciu
ďalej sa vzdelávať. Projekt v rámci východného regiónu
bol vyhodnotený ako úspešný. Škola prebrala ocenenie za
prínos v oblasti vzdelávania „Príklad dobrej praxe“
priamo z rúk štátneho tajomníka ministerstva školstva
Jaroslava Ivanča.
V mesiaci február sa konal karneval pre mladších
i starších. Žiaci sa predstavili vlastnoručne vyrobenými
maskami, za ktoré dostali vecné odmeny zakúpené
rodičovskou radou a z finančného príspevku obce.
Vynášanie Moreny, veľkonočná výzdoba či tematicky
zameraná výstavka prác žiakov v priestoroch školy
prezrádzajú však príchod sviatkov jari – Veľkej noci.
(ZŠ)
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA - OZNAMY
NAŠE RADY ROZŠÍRILI
Gaborčíková Lenka
Mirga Filip
Mirga Ivan
Mirga Milan
Mirgová Agáta
Stacho Tibor
Sura Ján

OPUSTILI NÁS
DECEMBER
Javorská Terézia
Toporcer Ján
FEBRUÁR
Pollák Vladimír
Gavalirová Anna
Toporcer Martin

1933
1957
1952
1949
1916

BLAHOŽELALI SME

OZNAMY SPRÁVCU DANE
Obec Spišský Štvrtok ako správca daní a poplatkov oznamuje občanom, že
v priebehu mesiaca apríl budú doručované rozhodnutia na daň z nehnuteľností
a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012
každému daňovníkovi do vlastných rúk.
Sadzby dane z nehnuteľností zostali nezmenené, upravil sa však poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 13,68 € za osobu a rok.
Pre poplatníkov, ktorí využívajú množstvový zber (fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby) bola na rok 2012 určená sadzba 0,015280 €
za 1 liter odpadu.
Podľa schválených nariadení č. 6/2008 o miestnych daniach na území obce
Spišský Štvrtok a č. 6/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok v platnom znení sú
poplatok a daň splatné
• v troch rovnakých splátkach uvedených na zadnej strane rozhodnutia,
pričom prvá splátka dane je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia (t.j. do 30 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia),
druhá splátka v termíne do 31.8.2012 a tretia splátka v termíne do 30.11.2012
alebo
• naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (to
znamená do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia)
Janka Jurčová

V DECEMBRI
Hnatkovičová Mária
Mirgová Anna
Toporcer Emil
Toporcerová Štefánia
Javorská Mária
Slanina Štefan
Švirlochová Anna
Dunčková Mária
Toporcer Štefan
Magutová Mária
V JANUÁRI
Bajtošová Anna
Palenčárová Jozefa
Slebodníková Agnesa
Slanina Ján
VO FEBRUÁRI
Fridmanská Emília
Sopková Ľudmila
Gánovský Jozef
Škovira Jozef
Novotný Jozef
Bajtoš Ján
Greš Štefan
V MARCI
Neuvirtová Ľudmila
Šariský Štefan
Švirloch Jozef
Bajtoš Emil
Klimková Mária
Lesňaková Mária

65 rokov
65 rokov
65 rokov
75 rokov
83 rokov
83 rokov
83 rokov
84 rokov
88 rokov
91 rokov

K radu ďalších vinšovníkov aj
my podľa dobrých zvykov,
pripojiť sa chceme,
keď nie inšie, aspoň skromné
vinše.
Pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje.

65 rokov
70 rokov
75 rokov
87 rokov
65 rokov
65 rokov
75 rokov
80 rokov
81 rokov
83 rokov
83 rokov
65 rokov
65 rokov
81 rokov
81 rokov
81 rokov
86 rokov

Kolektív Základnej školy Spišský Štvrtok

Úradné hodiny
obecného úradu
PONDELOK

08,00 – 11,30
12,30 – 15,30

UTOROK

Nestránkový deň

STREDA

08,00 – 11,30
12,30 – 17,00

ŠTVRTOK

12,30 – 15,30

PIATOK

08,00 – 11,30
12,30 – 14,00

Kalendár zvozu
separovaných zložiek
02. 04. 2012
23. 04. 2012
30. 04. 2012
14. 05. 2012
26. 05. 2012
04. 06. 2012
25. 06. 2012
02. 07. 2012
16. 07. 2012
06. 08. 2012
18. 08. 2012
27. 08. 2012

- plasty, kovy, VKM
- plasty, kovy, VKM
- sklo
- plasty, kovy, VKM
- papier
- plasty, kovy, VKM
- plasty, kovy, VKM
- sklo
- plasty, kovy, VKM
- plasty, kovy, VKM
- papier
- plasty, kovy, VKM

Zber nebezpečného odpadu
od 16. 04. do 20. 04. 2012
Zber biologického odpadu
od mája 2012 do odvolania
Ponúka pre všetkých obyvateľov
obce Spišský Štvrtok zľavu 30 %
na
fotografovanie
svadieb
a rodinných udalostí.
Tel. 0908 993 776 www.peterburda.eu
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