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Nie je to klam
, ani čary
sú tu krásne sv
iatky jari.
Naplňte sa lá
skou, pokojom
,
každučké srdce
, každý dom!
Buďte verní st
arým zvykom
nech šibe len k
orbáčikom.
By jemný doty
k korbáča
Vám líce slzo
u nezmáčal.
Kto rozum m
á – pochopí
slabučko vodo
u pokropí.
Pre všetkých
dobrých šibačo
v
chystajte misu
koláčov.
Ešte vínko, n
ie však moc
tak veselú Veľ
kú noc!

Vážení spoluobčania.
Jar je najkrajším ročným obdobím. Je symbolom prebúdzajúcej sa prírody, kedy
pučia a rozkvitajú stromy, kedy nás zobúdza vtáčí ranný spev. A v tomto období
sviatky Veľkej noci majú svoju neskutočnú silu a sú nepochybne najkrajším
sviatkom jari. Kaţdý rok si ich pripomíname, s nimi sa vraciame k tradíciám,
navštevujeme rodičov, starých rodičov, príbuzných a známych. O tomto sviatku sa
hovorí, ţe je to najstarší a najvýznamnejší kresťanský sviatok, počas ktorého
slávenia si pripomíname umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Jeţiša Krista.
Uchovávajme si tento kresťanský odkaz Veľkej noci v našich srdciach a rodinách.
Láska Zeleného štvrtka, viera Veľkého piatka, nádej Bielej soboty a víťazstvo
Veľkonočnej nedele nech nás posilní a naplní pokojom a dôverou.
Príjemné preţitie Veľkonočných sviatkov Vám ţelajú poslanci
obecného zastupiteľstva, pracovníci obecného úradu a starosta obce.
Ing. Ján Greš, starosta obce.
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Z verejného ţivota v obci
Oprava havarijného stavu strechy novej časti Základnej školy
Po intenzívnych daţďoch v roku 2014 začalo výrazne zatekať do priestorov podkrovia novej časti
Základnej školy. Príčinou zatekania bola nekvalitná krytina z kanadského šindľa, ale aj práce, ktoré
boli urobené v minulosti. Preto sme na opravu strechy spracovali projekt a poţiadali o dotáciu
ministerstvo školstva. Na konci roka 2016 sme dostali nenávratný finančný príspevok vo výške
42 400 eur.
V mesiacoch február a marec 2017 bola oprava strechy zrealizovaná na základe verejného
obstarávania firmou MILANKO spol.
s.r.o. Spišská Nová Ves. Okrem
toho sme z vlastných prostriedkov
zrealizovali opravu zatekajúcej
prechodovej časti, medzi starou
časťou školy a telocvičňou.
V mesiaci apríl sa zastreší novou
krytinou aj schodište do suterénu
šatní.
Dnes sa uţ vedenie základnej školy
nemusí obávať, čo bude keď začne
pršať. Strecha dostala novú
krytinu a zatekanie je uţ
minulosťou.

Operatívna oprava elektrického kábla
Silné mrazy a opotrebovanie materiálu boli pravdepodobnou príčinou poruchy
prívodu elektrického prúdu z hlavného rozvádzača do budovy Domu nádeje.
Na konci februára došlo k závaţnému poškodeniu prívodného kábla, ktorý
sme museli okamţite nahradiť novým. Naši zamestnanci obce pod vedením
pána Jozefa Keritu a firma Jozefa Oravca zabezpečili všetky zemné a stavebné
práce. Materiál a odborné zapojenie elektroinštalácie zabezpečila firma UNI
elektro, s.r.o. Františka Šubu zo Smiţian.

Zber bioodpadu – konáre
V mesiaci marec 2017 sme začali so zberom
drevného odpadu z orezov stromov a kríkov z
Vašich záhrad.
Chceme poďakovať tým, ktorí reagovali správne
na náš oznam v rámci zberu biologicky
rozloţiteľného odpadu, ktorý bol a stále je
vyvesený na našich informačných miestach obce.
Týmto nám uľahčujete zber a manipuláciu pri
nakladaní drevného odpadu do zberného vozidla
firmy Brantner Nova, s.r.o.
Tých, ktorí tak nečinia chceme upozorniť,
ţe konáre môţu byť dlhé najviac 50 cm,
uloţené v plastových vreciach, nádobách
alebo zviazané špagátom do balíčka. Budeme radi, keď nám aj naďalej
budete nápomocní a zber týmto uľahčíte.

ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

Rekonštrukcia
kanalizácie
bytové domy
ul. Poľná
Havarijný stav starej
a
poškodenej
kanalizácie
pri
bytových domoch na
ul. Poľnej si vyţaduje
urýchlenú výmenu
kanalizačného potrubia
za nové.
Neustále upchávanie
a
n e pr ie p us t n osť
starého potrubia sú
hlavným dôvodom jeho
výmeny.
Do konca mesiaca máj
zrekonštruujeme tento
50 metrový úsek,
v celkovom náklade
12 000 eur, ktoré sme
vyčlenili z rozpočtu
obce.

Ing. Ján Greš, starosta obce
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Z verejného ţivota v obci - pokračovanie
Miestne komunikácie potrebujú opravu
Rekonštrukcia miestnej komunikácie
ul. Sadová:
Pre rok 2017 máme v pláne získať dotáciu
na rekonštrukciu miestnej komunikácie časti
ulice Sadovej. Poţiadali sme o finančnú
podporu ministerstvo financií. Celkový
náklad rekonštrukcie tejto cesty je
rozpočtovaný vo výške 26 000 eur.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Lúčna:
Na rekonštrukciu ulice Lúčnej, ktorá tieţ volá po oprave máme
spracovanú projektovú dokumentáciu a v súčasnosti vybavujeme
stavebné povolenie. Ulica je v zlom technickom stave, po rokoch
je zničená vplyvom vody, ktorá steká počas daţďov z ulice
Zelenej. Pre tento rok sme z rozpočtu obce na jej opravu
vyčlenili 50 000 eur.
Doplnenie trvalého dopravného značenia na štátnej
ceste II/536:
Na hlavnom dopravnom ťahu ulice Osloboditeľov chceme doplniť zvislé a vodorovné dopravné značenie
prechodov pre chodcov. K tomu sme spracovali projekt, ktorý zrealizujeme do konca apríla 2017. Týmto
chceme zabezpečiť bezpečnejšie prechádzanie našich občanov na tomto frekventovanom úseku štátnej cesty
II/536.
Ing. Ján Greš, starosta obce

Uplynulo 72 slobodných rokov
Dňa 27. januára 2017 sme si pri pamätnej tabuli na budove obecného
úradu pripomenuli 72. výročie oslobodenia našej obce. Na pietnej
spomienke sa zúčastnili členovia miestnej organizácie SZPB, starosta obce
Ing. Ján Greš i ţiaci 8. a 9. ročníka základnej školy v našej obci. Po
skončení pietneho aktu sa účastníci premiestnili do zasadačky KD.
Udalosti spred 72 rokov sa vo svojom príhovore snaţil priblíţiť
prítomným tajomník MO SZPB Blaţej Lesňák. Chronologický dej udalostí
spred 72 rokov zaujal aj prítomných ţiakov. Aby tejto mladej generácií
neboli slová „nacizmus a II. svetová vojna“ cudzie, je potrebné upraviť
osnovy dejepisu a zvýšiť počet hodín tohto predmetu v učebných
plánoch. Toto konštatovali na podujatí prítomné učiteľky dejepisu z
tunajšej
školy.
Pretoţe najväčšie obete pri oslobodzovaní Slovenka a poráţke fašizmu
priniesol bývalý ZSSR a jeho Červená armáda, vyberám z príspevku
veľvyslanca RF na oslavách 71. výročia oslobodenia Bratislavy:
„Pamiatka
kaţdého osloboditeľa je nám posvätná“ povedal
veľvyslanec RF Alexej L. Fedotov a zdôraznil, ţe za oslobodenie
Slovenska poloţilo ţivot 63 381 červenoarmejcov, ktorí odpočívajú na
186 miestach SR. Z toho na Slavíne ich leţí 6 845. „Je veľmi dôleţité,
ţe Rusko a Slovensko vyznávajú jednu pravdu o 2. svetovej vojne,
povedal a dodal, ţe našou úlohou je chrániť historickú pravdu
o našom spoločnom víťazstve a odovzdať ju mladej generácii“.
Dôleţité je to aj preto, aby sme zabránili pokusom o znovuzrodenie
myšlienok ultranacionalizmu, nacizmu, xenofóbie a antisemitizmu.
Štefan Bajtoš, MO SZPB
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Základná škola Spišský Štvrtok
Čo je nové...
Strecha v novom šate
Po zisteniach váţnych porúch na streche
(zatekanie a nahnité trámy) sa vďaka obci
Spišský Štvrtok a finančným prostriedkom
z ministerstva školstva určených na riešenie
havarijných situácií podarilo veľmi promptne
opraviť všetky problémové miesta a škola na
postihnutých miestach získala novú strechu.

Gymnastická sála
Škola má novú gymnastickú sálu. Vďaka podpore
obce Spišský Štvrtok majú naši ţiaci moţnosť
cvičiť v novučičkých priestoroch. Obrovské
zrkadlá poskytujú lepšiu moţnosť pri
gymnastických aktivitách alebo tanečných
cvičeniach. Poobede sa sála vyuţíva aj
pre
verejnosť
napr.
bezpečným skákaním
na trampolínkach.

Kniha — priateľ...
14. marca 2017 mal na našej škole prednášku Braňo Jóbus spisovateľ, muzikant a skvelý človek. Piatakom porozprával
o svojich kniţkách a rozprávkach, zaspieval piesne
a s deviatakmi sa podelil o príbehy zo svojho rozmanitého
ţivota.
Nebál
sa
hovoriť
ani
o
abstinentských
skúsenostiach
a
hlavne
deťom
odovzdal odkaz, aby
sa nebáli plniť si
svoje sny.

Kniha — priateľ a učiteľ
Schopnosť čítať a porozumieť obsahu je základným
nástrojom na vzdelanie. Pre ţiakov prvého stupňa v
ŠKD sme pripravili aktivity na tému – Ja a moja
rodina, môj domov. Cieľom bolo vytvoriť prostredie s
vyuţitím záţitkov, zaloţených na činnosti a tvorivo
pracovať s textom, vysloviť vlastný názor a rozvíjať
čítanie s porozumením. Tento cieľ sa nám podarilo
dosiahnuť prostredníctvom sledovania rozprávky, po
ktorom nasledovali otázky: čo je rodina, kto ju tvorí ,
akú úlohu plní. Výsledky boli veľmi zaujímavé a
zábavne. Ţiaci pracovali s nadšením, s radosťou a
netušili, ţe hra je vlastne aj učenie.

Workouto

vé ihrisko

Milí priatelia a priaznivci ZŠ
v Spišskom štvrtku, chceme Vás a Vašich známych
poprosiť o pomoc! Náš cieľ je postaviť workoutové
ihrisko v areáli školy, jednu čiastku peňazí sme získali
cez projekt, no nestačí to. Pomôcť
sa dá
prostredníctvom tejto linky: https://www.startlab.sk/
projekty/149-workoutove-ihrisko/
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Karneval

Začiatkom februára sa 40 našich ţiakov
zúčastnilo lyţiarskeho výcviku v stredisku leţiacom za obcou
Vernár. Snehové podmienky boli výborné a vďaka príspevkom
vlády SR mali moţnosť lyţovať aj deti, ktoré by sa na sneh
v ţivote nedostali. Tak to vyzeralo aj na začiatku – vyše dve
tretiny ţiakov lyţovať nevedeli alebo mali výrazné problémy.
Na konci nášho päťdňového kurzu sa však všetci naučili
lyţovať a deti tak mali veľa záţitkov.

Naša
škola
opäť
zahýrila
maskami
a prapodivnými prevlekmi od
výmyslu sveta. Prvý stupeň ovládol
telocvičňu prvé dve hodiny a ďalšie dve
hodiny patrila sála stupňu druhému. Súťaţiť
sa dalo o veľmi pekné ceny a porota mala
ťaţkú úlohu. Zahanbiť sa nedali ani učitelia,
ktorí
tieţ
prišli
v
kostýmoch.
Po vyhodnotení masiek
nasledovali
súťaţe,
kde sa dalo tieţ
zvíťaziť v rozličných
disciplínach.

Naše učenie sa zážitkom ...
V piatok (3.3.2017) sa ţiaci našej školy zúčastnili
anglického divadelného predstavenia: Peter Black 3.
Predstavenie sa odohralo v mestskom divadle
v Levoči.

Bolo

to
voľné
pokračovanie
Peter
Black
a Peter
Black 2,
ktoré

sme
mali
moţnosť
vidieť v rámci Európskeho dňa
jazykov.
Predchádzajúce dve predstavenia sa točili okolo
hľadania
vhodného
zamestnania,
v
treťom
pokračovaní bol hlavný hrdina (Peter) vystavený
tvrdej skúške. Má svoju lásku (Emily), má svoju
prácu, má strechu nad hlavou a nič mu nechýba. To
však platí iba do chvíle, kedy sa dozvedá, ţe sa z

Meteo
st

anica

v Gáno
vciach

Pri
príleţitosti
Svetového
dňa
meteorológie 24. 3. 2017 sa uskutočnil v Aerologickom
a radiačnom centre SHMÚ jubilejný XX.
Deň
otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili aj ţiaci našej
školy. Počas dňa sa ţiaci oboznámili s činnosťou
meteostanice, získali mnoţstvo informácií z oblasti
meteorológie, klimatológie a oboznámili sa s meracou
technikou. Na vlastné oči si mohli prezrieť prístroje na
meranie teploty, vlhkosti, tlaku, videli zráţkomer
i anemometer. V ozónovej miestnosti sa oboznámili
s tým, načo nám slúţi ozónová vrstva v atmosfére a čo
je to ozónová diera. Ţiaci sa najviac tešili na vypustenie
meteorologického balóna s rádiosondou, na ktoré si však
museli počkať do 12.15 hod.

neho stáva dedič rodinného sídla. Peter
Black na vlastnej koţi zaţíva, aké dôleţité
je mať po svojom boku priateľov a
blízkych ľudí, na ktorých sa môţe
spoľahnúť. Po predstavení dostali ţiaci
papiere s 20-timi úlohami, ktoré museli
splniť. Aby to mali ťaţšie, úlohy boli
napísané po anglicky. Jednou z úloh bolo
napr. podať si ruku s policajtom, prísť do
reštaurácie a odfotiť sa s náhodnou rodinou
sediacou pri stole, odfotiť sa v autobuse, odfotiť sa
v kniţnici, ako celý tím číta knihu.
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Drahí čitatelia,
dlhá zimná prestávka je minulosťou. Futbalové štadióny opäť otvárajú svoje brány, a my
čakáme, ako sa bude dariť našim muţstvám počas jarnej časti.
Zrekapitulujme si, ako prebiehal sled udalostí posledných mesiacov v našom klube.
Pred začiatkom aktuálneho ligového ročníka prešli všetky naše kategórie hráčskou obmenou.
Muţstvo ţiakov sa doplnilo o šikovných a talentovaných chlapcov, ktorí majú chuť a odhodlanie sa
zlepšovať popri skúsenejších rovesníkoch a chcú dôstojne reprezentovať seba a náš klub.
Dorastenecký hráčsky káder sa doplnil o zopár hráčov, ktorí zapadli do kolektívu a úspešne nás
reprezentujú v 3. dorasteneckej lige.
V A-muţstve nastali najvýraznejšie zmeny, kedy sme zaznamenali mnohé hráčske príchody. Vrátil sa
Milan Gavalir, zo Smiţian prišiel Michal Olekšák, z Levoče Ján Pavlov, zo Svitu náš odchovanec Lucián
Zumer, z Fričoviec Marián Sabol a chlapci z nášho dorastu. Jesenné účinkovanie povaţujeme za
úspešné, keď sme so ziskom 29 bodov skončili na peknom 3. mieste. Bilancia 8 výhier, 5 remíz a 1
prehra, so skóre 36:18 sú dobrou vizitkou mladého a perspektívneho muţstva. Prezentovali sme sa
atraktívnym útočným herným štýlom zaloţeným na dobrom pohybe a kombinácii. V ţiadnom
z mnoţstva zápasov sme herne nesklamali a naše výkony mali stúpajúcu úroveň. Potešil nás
narastajúci počet divákov na domácich, ale aj vonkajších zápasoch, ktorí boli veľkou podporou a „12
hráčom“ pre našich chlapcov.
Po jeseni sme sa rozlúčili s oporou zadných radov Jakubom Vargom, ktorý odišiel za pracovnými
povinnosťami a s Milošom Strcuľom, ktorý odišiel do 5.ligových Harichoviec. Káder sa doplnil
o troch hráčov, a to o Lukáša Jurča, Lukáša Pavlova a o brankára Imricha Kyseľa. Po adekvátnej
zimnej príprave a odohratí náročných prípravných zápasov vstupujeme do jarnej časti
odhodlane, chceme baviť divákov svojou hrou a v neposlednom rade ostať na popredných miestach
v ligovom pelotóne
Náš klub prechádza obnovou, stále napreduje vďaka cieľavedomým ľuďom, ktorých si veľmi váţime.
Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí prispievajú a pomáhajú k skultúrňovaniu a napredovaniu
nášho klubu. Riaditeľstvu Základnej školy a obci Spišský Štvrtok, ktorí nám umoţnili trénovať počas
zimných mesiacov v miestnej telocvični. Ďakujeme osobám, ktoré prispeli k oploteniu areálu ihriska, starajú sa
o trávnaté hracie plochy, firme Stavbyt za finančnú podporu k nákupu sietí na futbalové bránky a taktieţ
súrodencom Tamašiovcom, ktorí prispeli sponzorsky ku kúpe svetelnej výsledkovej tabule.
Pripájame hracie časy a súperov, ktorých privíta A- muţstvo v domácom prostredí.

OŠK Spišský Štvrtok

Dátum a čas

Súper

09.04.2017 o 16:00

FK 49 Spišský Hrhov

23.04.2017 o 16:30

TJ Tatran Liptovská Teplička

07.05.2017 o 17:00

OFK Toporec

21.05.2017 o 17:00

FK Thermal Park Vrbov

28.05.2017 o 17:00

TJ Dunajec Spišská Stará Ves

11.06.2017 o 17:00

TJ Druţstevník Spišské Bystré

Sledujte nás na facebooku pod názvom OŠK Spišský
Štvrtok a jedinečné futbalové dianie zaţite priamo na
našom štadióne.
Ľuboš Bajtoš, ml.

MOMS - AKO SA VYRÁBALI KOBERCE
Tkanie kobercov má svoju tradíciu aj v Spišskom Štvrtku.
V minulosti sa tkali koberce v kaţdej domácnosti, no v
súčasnosti je veľmi ojedinelé.
Vďaka našim dôchodcom sa Základná škola v Spišskom
Štvrtku stane miestom, kde toto tradičné remeslo opäť oţije.
Poďakovanie patrí pani Aničke Oravcovej a všetkým členom
Klubu jednoty dôchodcov, ktorí sú aj členmi Matice
slovenskej v Spišskom Štvrtku a ktorí sa s veľkým nasadením
pustili do práce, aby ukázali naši deťom jednu z tradícií,
ktorou je tkanie kobercov.
Bc.Valéria Lesičková
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR
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Zo života našich najmenších
V tej našej škôlke je dobre, veselo,
komu by sa do nej chodiť nechcelo.
Učíme sa básničky, učíme sa pesničky,
keď chceme potešiť naše drahé mamičky.
Ten čas letí ako voda, sviatky jari sú už tu,
dovoľte nám podeliť sa o aktivitu našu nejednu.

Január
V tento mesiac sme sa tešili z týchto aktivít:
 zabavili sme sa na ďalšom, v poradí uţ treťom
škôlkarskom plese,
 aj škôlkari si vyskúšali, aké je to šmýkať sa na veľkej
ľadovej ploche.

Február
Február nás potešil týmito aktivitami:
 stretnutím s poľovníkom p. Petríkom získali deti
poznatky o zvieratkách a o ich starostlivosti v
zimnom období; ďakujeme za návštevu,
 aj tento rok sa konalo stretnutie tých najkrajších
karnevalových masiek v podaní detí MŠ.

Marec
Tento mesiac sme spoločne zaţili:
 navštívili sme čarovné miesto plné kníh – kniţnicu, kde sme
sa ponorili do jej tajomstiev,
 v domácom prostredí čítali deťom pred spaním „putovné
knihy“ ich rodičia; ďakujeme za spoluprácu.

Veľká noc k nám prišla zas,
nech je radosť v každom z nás.
Slnko svieti, kvety kvitnú,
nech Vám elán a nadšenie nikdy neuniknú.
Krásne sviatky Vám želajú detičky
a celý kolektív Materskej školy v Spišskom Štvrtku.

Aktivity našich seniorov
Činnosť našej základnej organizácie v obci sa riadi podľa plánu činnosti na rok 2017, ktorý
sme si schválili na ustanovujúcej schôdzi v decembri m.r.
Spolu sme vítali Nový rok 2017 na spoločnom silvestrovskom posedení a v našich aktivitách
pokračujeme aj naďalej pravidelnými stretnutiami dvakrát v mesiaci.
Vo februári sme navštívili Spišské divadlo a pobavili sme sa na komédii „Charlyho teta“.
Fašiangové posedenie, ktoré sme si vo februári spravili, nám prišli spríjemniť svojim
vystúpením deti z detskej folklórnej skupiny Nezábudka. Na Fašiangovú zábavu nás pozvali
naši priatelia z Levoče, kde sme sa boli zabaviť v posledný februárový víkend.
Na návrh pani Valérie Lesičkovej sme, so súhlasom riaditeľky školy Mgr. Ľudmily Barlovej,
otvorili v základnej škole tvorivú dielňu s tkaním kobercov. V tejto činnosti chceme
pokračovať do „vyčerpania zásob materiálu“.
Brigádnickou pomocou obci sme sa postarali o vyčistenie kvetinových záhonov po zime v
centre obce. O tieto záhony plánujeme starať sa celoročne.
V mesiaci máji usporiadame tanečnú zábavu v Kultúrnom dome, ktorú sme nazvali „Majáles“.
Nebude to majáles, ako si ho pamätajú tí skôr narodení, lebo majálesy sa konali v prírode,
ale verím, ţe pri guláši a hudbe sa dobre zabavia všetci účastníci.
Tieţ v máji organizuje Okresná organizácia JDS v Levoči okresnú súťaţ vo varení gulášu a to
medzi základnými organizáciami Levoča, Spišský Štvrtok a Spišský Hrhov. O výsledku súťaţe
Vás poinformujeme v nasledujúcom čísle obecných novín.
Naše rady sa rozširujú a aj naďalej sú dvere otvorené pre kaţdého, kto chce prísť medzi nás.
Anna Oravcová

Obecná štatistika k 31. 12. 2016

Spoločenská rubrika / január - marec
NAŠE RADY
ROZŠÍRILI

Tomaškovičová Janka

BLAHOŢELALI SME

Jakubcová Sára

80 rokov
Agnesa Slebodníková
75 rokov
Jozef Gánovský
70 rokov
Anna Bajtošová
Emília Fridmanská
Ľudmila Neuvirthová
Ľudmila Sopková
60 rokov
Štefan Mirga

Kukurová Timea
Mičová Lenka
Mirgová Natália
Roman Lukáš
Rusnák Adam
Ščuková Scarlett

OPUSTILI NÁS
Bajtošová Mária
Gancarčíková Anna
Guza Ján
Kniznerová Emília
Lenardová Mária
Staš Emil

Muţi

Ţeny

2521

1241

1280

Narodení

35

20

15

Zosnulí

16

12

4

Prisťahovaní

31

19

12

Odsťahovaní

21

12

9

Počet obyvateľov

Najstarší obyvateľ
Štefan Toporcer
Priemerný vek

93 rokov
36,18 rokov

Webová stránka obce
Webová stránka obce Spišský Štvrtok www.spisskystvrtok.sk Vám prináša stále
aktuálne infirmácie. Všetci, ktorí majú záujem o dianie v obci, môţu vyuţiť
moţnosti, ktoré táto stránka ponúka:
 Zaregistrovať svoj e-mail a dostávať novinky zverejnené na úradnej tabuli.
 Prostredníctvom kontaktného formulára zasielať pripomienky, či ţiadosti.

Zber odpadov

Nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Veľkoobjemový odpad
Zber veľkoobjemového odpadu sa
uskutoční 15. a 16. mája 2017.
Do veľkoobjemového odpadu je
moţné dávať predmety, ktoré pre ich
rozmer nie je moţné umiestniť do
smetných nádob, ako je starý nábytok,
sanita, koberce, matrace a pod.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí
odpad, ktorý je moţné odovzdať
podľa kalendára zvozu ako triedený
separovaný odpad – plasty, papier,
sklo, kovy, ďalej sem nepatrí
komunálny odpad, nebezpečný odpad,
biologický odpad, haluzina, orezané
kríky, stromy. Prosíme občanov, aby
rešpektovali uvedené pokyny.
Touto akciou obec Spišský Štvrtok, v
snahe zabrániť vzniku divokých
skládok, umoţňuje občanom zbaviť sa
odpadu legálne a zdarma, bez rizika
sankčného postihu.
Veríme, ţe túto moţnosť vyuţijete a
prispejete k zvýšeniu čistoty obce,
skrášľovaniu ţivotného prostredia, čo
by nemalo byť ľahostajné ţiadnemu
občanovi.

Biologicky rozložiteľný odpad
Biologicky rozloţiteľný odpad vrátane
drevného odpadu z orezov stromov
a kríkov zo záhrad sa zbiera kaţdý
pondelok do odvolania.
Štvrtocký kuriér
Informačný občasník
obce Spišský Štvrtok

SPOLU

Vyzývame občanov, ktorí ešte stále nemajú
uzavretú nájomnú zmluvu, hlavne za staré
hroby svojich príbuzných, aby tak učinili v čo
najkratšom čase. Kaţdé hrobové miesto musí
mať svojho nájomcu - opatrovateľa
hrobového miesta, ktorý má povinnosť
uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové
miesto. Upozorňujeme príbuzných, ţe Obec,
ako prevádzkovateľ pohrebiska, za
podmienok stanovených zákonom, má právo
zrušiť hrobové miesto, ak mu nie je známa
adresa alebo sídlo nájomcu a nie je zaplatené
nájomné za hrobové miesto.
V zmysle platného VZN č. 9/2010 je nájomné
za hrobové miesto stanovené takto :
Hrob
na 10 rokov
4,00 €
Dvojhrob
na 10 rokov
8,00 €
Jednohrobka
na 20 rokov
35,00 €
Dvojhrobka
na 20 rokov
70,00 €
Bliţšie informácie Vám poskytneme na
Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku, tel.
053/4598222.
Janka Jurčová

Nebezpečný odpad a elektroodpad
Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu
sa uskutoční od 24. do 28. apríla 2017.
Nebezpečný odpad a elektroodpad sa bude
odoberať za kultúrnym domom v uvedených
dňoch v čase:
pondelok - štvrtok od 8:00 do 17:00 hod.
piatok
od 8:00 do 12:00 hod.
Opotrebované pneumatiky sa nezbierajú.

Dane a poplatky v roku 2017
Obec Spišský Štvrtok, ako správca miestnych
daní, oznamuje občanom - daňovníkom, ţe
tak, ako kaţdý rok aj tohto roku budú
v priebehu mesiaca apríl doručované kaţdému
daňovníkovi do vlastných rúk rozhodnutia na
daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok
2017.
Sadzby dane z nehnuteľností sa
nezmenili, upravila sa výška dane za psa
a to na 5,00 € za 1 psa a kalendárny rok.
Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady je na rok 2017
určený vo výške 14,67 € za 1 osobu a rok
a pre poplatníkov, ktorí vyuţívajú mnoţstvový
zber je výška poplatku 0,015736 € za 1 liter
odpadu.
Sadzba poplatku za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
je určená vo výške 0,070 €.
Do pozornosti dáme povinnosť poplatníkov,
ktorí si uplatňujú v roku 2017 oslobodenie
od poplatku, predloţiť potvrdenie vydané
v roku 2017 o tom, ţe sa viac ako 90 dní v
zdaňovacom období v obci nezdrţiavajú.
Platenie miestnych daní a poplatku – splátky
a lehoty splatnosti splátok sú určené
správcom dane v rozhodnutí.
Miestne dane môţete zaplatiť :
 v hotovosti na obecnom úrade v stránkové
dni alebo
 bezhotovostným prevodom na bankový
účet obce.
Janka Jurčová
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