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MODERNÁ ŠKOLA 21. STOROČIA
je názov projektu, ktorého realizácia bola úspešne
ukončená
v júni
2010.
Tento
projekt
bol
spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie vo výške
85 % celkových oprávnených nákladov na projekt t.j. vo
výške 583.947,94 EUR a to z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, 10 % plynulo zo štátneho rozpočtu
a 5-timi % t.j. sumou 34 349,88 EUR sa na financovaní
podieľala obec. Celkové oprávnené náklady na projekt
boli vo výške 686.997,58 EUR.
Realizácia projektu začala oznámením o schválení našej
žiadosti o nenávratný finančný príspevok dňa 18.08.2008.
Po nej nasledovalo verejné obstarávanie na dodávateľa
stavby, ktorým bola firma ARPROG, a.s. Poprad.
K podpisu zmluvy došlo po overení správnosti verejného
obstarávania Riadiacim orgánom pre ROP dňa
27.07.2009. Môžeme povedať, že potom už veci nabrali
rýchly spád. Stavenisko bolo odovzdané dodávateľovi

... a po nej

Škola pred rekonštrukciou
5.augusta 2009. Našou snahou bolo, aby väčšina prác,
ktoré by mohli obmedziť prevádzku školy, bola
ukončená do konca prázdnin. Do začiatku školského
roka bola zrekonštruovaná elektrická inštalácia v starej
časti školy a vymenená časť okien. September nového
školského roka začala základná škola s obmedzenou
prevádzkou, ukončila sa výmena dverí a okien,
vymenila sa strešná krytina na budove starej školy,
bleskozvod
a súbežne
s ukončenými
prácami
sa maľovalo. Do zimy sme stihli školu aj zatepliť.
Teplá zima priala našim aktivitám a po krátkej
prestávke prišla na rad telocvičňa, ktorá dostala nový
kabát v podobe zateplenia, novú strechu, bleskozvod,
okná, dvere. Vymenila sa podlaha. Sme presvedčení,
že naše deti dostali dôstojné priestory na rozvoj
športových aktivít. Stavebné práce boli ukončené
výstavbou oplotenia okolo školy.
Stavba bola skolaudovaná a uvedená do plnej
(Pokračovanie na str. 2)
prevádzky v apríli t.r.
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MODERNÁ ŠKOLA 21. STOROČIA

(Pokračovanie zo str.1)

V rámci projektu okrem stavebných prác bola základná škola vybavená novými
učebňami. Učebňa výpočtovej techniky dostala 10 ks stolných počítačov a 10
notebookov vrátane softvérového
vybavenia, multifunkčnú tlačiareň
a záložný zdroj. Tri multimediálne
učebne boli vybavené notebookmi,
projektormi,
snímačmi
s keramickou tabuľou a tlačiarňou.
Zriadená bola jazyková učebňa,
ktorá bola vybavená technickým
zariadením
na
zabezpečenie
moderného vyučovania jazykov.
Učebňa chémie a fyziky vytvára
predpoklady
pre
skvalitnenie
výučby týchto predmetov.
Počas realizácie projektu sme museli riešiť problémy a financovať práce, ktoré
neboli zahrnuté v rozpočte projektu a ktoré bolo nevyhnutné realizovať ako práce
naviac. Celkovo práce naviac predstavujú sumu 19.137 €.
Vďaka za úspešne zrealizovaný projekt patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jeho
realizácii, dodávateľovi stavby firme ARPROG, a.s., Poprad, dodávateľom
vybavenia učební – firme HM-COMP Janovce, MVM Group, s.r.o Spišský
Hrhov, firme M.A.Company s.r.o. Kurov za riadenie projektu. Za vykonanú prácu
patrí vďaka aj predstaviteľom obce a jej zamestnancom, za trpezlivosť
a pochopenie zamestnancom základnej školy, žiakom ale aj rodičom.
E.B.

VÁŽENÍ
SPOLUOBČANIA
Ako iste ste si mnohí všimli,
v našej
obci
sa
začalo
s budovaním stokovej časti
kanalizácie a rozšírenia kapacity
ČOV. To, aby sa mohlo celé
dielo realizovať predchádzalo
niekoľkoročnej príprave, aby
sme boli pripravení na prvú
výzvu ktorú zverejní vtedajšie
Ministerstvo
životného
prostredia SR na čerpanie
finančných prostriedkov na tento
účel. Dovoľte mi pri tejto
príležitosti zablahoželať Vám,
vážení spoluobčania k tomuto
úspechu, pretože dokončenie
tejto líniovej stavby nám umožní
postupne dobudovať miestne
komunikácie, chodníky a ďalej
skrášľovať našu obec.
Štefan Bajtoš, starosta obce

AKO ĎALEJ, ALEBO ROZVOJ NAŠEJ OBCE (VIII.)
Kanalizácia a dostavba ČOV. Realizujú sa výkopové
práce a uloženie kanalizačného potrubia na stavbe 1.
etapy. Tu nás čaká ešte kompletizácia prečerpávacej
stanice, ktorá výtlačným potrubím napojí ul. Sadovú,
Poľnú a Ku Kremni na existujúcu ČOV. Na stavbu 4.
etapy prebehlo a Riadiacim orgánom bolo schválené
verejné obstarávanie na dodávateľa. Víťazom súťaže je
konzorcium firiem ARPROG, a.s. Poprad a STRABAG
s.r.o. Bratislava. Dodávateľ prevzal stavenisko

21.06.2010. Momentálne práce prebiehajú na rozšírení
ČOV, kanalizácia je uložená na ul. Záhradnej, realizuje sa
ul. Partizánska a nasledovať bude napojenie na ul.
Sadovej a ul. Obrancov mieru.
Príprava lokalít pre individuálnu bytovú výstavbu
(IBV). Ukončená je prekládka vysokého napätia a 1.
etapa NN rozvodov v lokalite Majerická cesta. NN
rozvody sa budú realizovať aj v lokalite Ku Kremni
a Ovsisko. Vykúpili sme časť pozemkov pod miestnu
komunikáciu v lokalite Široké.

Revitalizácia centrálnej zóny. Prebieha formálna
kontrola verejného obstarávania. Zmluva bude podpísaná
až po jej ukončení.
Rekonštrukcia zdravotného strediska - v rámci tohto
projektu z prostriedkov dotácie MP SR boli prevedené
práce na objekte požiarnej zbrojnice a zdravotného
strediska. Výmenu strešnej krytiny realizovala firma
Plačko, Hincovce. Práce boli ukončené v riadnom
termíne, stavenisko bolo odovzdané, jedna kolaudačná
závada bola odstránená. Výmenu okien realizuje firma
UNIVERS s.r.o. Spišský Štvrtok. Práce na výmene okien
a dverí stále nie sú ukončené, čím došlo zo strany
dodávateľa k porušeniu zmluvy o dielo, preto obec
pristúpila k uplatneniu zmluvnej.
Detské ihrisko pri materskej škôlke – realizácia
projektu je rozdelená do dvoch etáp - žiadostí. Prvá aj
druhá žiadosť úspešne prešli prvou schvaľovacou úrovňou
a boli posunuté na schválenie Poľnohospodárskej
platobnej agentúre. Tá minulý týždeň rozhodovala
o prvom kole predkladania žiadostí, kde sme boli
úspešní. Po doplnení drobných formálnych náležitostí by
sme mali zmluvu uzavrieť.
Náhradná výsadba drevín - Dokument starostlivosti
o dreviny, ktorý je podmienkou pre realizovanie
náhradnej výsadby a ochrany drevín v obci bol
spracovaný a schválený. V súčasnosti pripravujeme
verejné obstarávanie na dodávateľa techniky a realizátora
výsadby na plochách určených na náhradnú výsadbu.
Z techniky sa bude obstarávať traktor, vlečka
a štiepkovač. Náhradná výsadba sa bude realizovať
predbežne na pozemkoch pri základnej škole, kde cieľom
je vybudovať park s druhovou skladbou drevín a kríkov
a na križovatke plocha nad novinovým stánkom pri kríži.
E.B.
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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zasadnutie OZ 03. 05. 2010
OZ schvaľuje
• zriadenie prevádzky AUTOBAZÁR, na parc.č. 692,
k.ú. Spišský Štvrtok bez obmedzenia,
• priamy predaj majetku obce Spišský Štvrtok
kupujúcemu: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
Mlynské Nivy 45, Bratislava za cenu 13 851,25 €,
• VZN č. 1/2010 o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Spišský Štvrtok
• úhradu všetkých preukázateľných správnych poplatkov
súvisiacich s výmenou dokumentov obyvateľov obce,
ktorých sa zmena názvu ulíc dotýka. Nárok na
preplatenie nákladov zaniká dňom 1.1.2011,
• úpravu rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 2–a/ povolené
prekročenie výdavkov v sume 12.659,– € Rozpočtové
opatrenie č.2–b/ presun rozpočtových prostriedkov
v sume 5.000,– €,
• uloženie odvodňovacích žľabov na ulici Zelenej.
OZ neschvaľuje
• zriadenie spoločného hasičského zboru s obcou Jánovce
Zasadnutie OZ 29. 06. 2010
OZ schvaľuje
• správu audítora o overení účtovnej závierky obce,
• odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce,
• Záverečný účet obce za rok 2009 s výrokom:
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“,
• vysporiadanie hospodárenia obce takto: 9.760,00 €
povinný prídel do rezervného fondu, 89.626,49 € do
fondu rozvoja obce, 30.861,27 € cez príjmové finančné
operácie obec zaradí do svojho rozpočtu na rok 2010,
• zaúčtovanie zisku z výsledku hospodárenia za rok 2009
v sume 67.661,51 eur na účet 428 definovaný ako
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
• úpravu rozpočtu: Rozpočtové opatrenie č.3–a/ povolené
prekročenie výdavkov vy výške 30.000,– €,
• spracovanie projektovej dokumentácie dažďovej
kanalizácie - ulice Zelená, Lúčna a Záhradná,
• geometrické zameranie ulice Poľnej, so zabezpečením
prístupu na pozemok parc.č. 300/1 a 300/3,
• Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
obdobie od 1.7.2010 do 31.12.2010,
• aktualizáciu Územného plánu obce Spišský Štvrtok
z dôvodu zosúladenia s ÚPN VÚC Prešovský kraj a
riešenia novej plochy pre fotovoltaickú elektráreň,
• cenovú ponuku fi JAES s.r.o. Spišská Nová Ves na
spracovanie technickej dokumentácie elektrického

zariadenia v priestoroch OcÚ, Domu nádeje
a Materskej škole vo výške 1.190 €,
• zabezpečovacie zariadenie v budove MŠ.
OZ neschvaľuje
• odpredaj obecného pozemku pre Stanislava Bajtoša, ale
súhlasí so zriadením vecného bremena na vybudovanie
vodomernej šachty a vodovodnej prípojky na
prístupovej ceste k rodinnému domu, ul. Tatranská 15.
Zasadnutie OZ 24. 08. 2010
OZ schvaľuje
• provizórne riešenie mostíka na ul. Družstevnej
s využitím pôvodných skruží a ukladá spracovať
projektovú dokumentáciu a vybaviť stavebné povolenie
na zlegalizovanie a výstavbu mostíka,
• rozsah úväzku starostu obce Spišský Štvrtok po
voľbách konaných dňa 27.11.2010 = 1,
• počet poslancov obce Spišský Štvrtok po voľbách
konaných dňa 27.11.2010 = 9,
• VZN č. 2/2010 o organizácii miestneho referenda,
• VZN č. 3/2010 o predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach na území obce,
• zmenu Zásad o úhradách za služby poskytované obcou
Spišský Štvrtok – Príloha č. 1 Sadzobník cien (služieb)
obce Spišský Štvrtok sa dopĺňa takto:
2.3.Prenájom
trhového
miesta
na
verejnom
priestranstve do 2 hodín
15,- €
2.4.Prenájom
trhového
miesta
na
verejnom
priestranstve viac ako 2 hodiny 30,- € Max. 1 deň
Poplatok pri prenájme trhového miesta na verejnom
priestranstve a v kultúrnom dome zahŕňa aj oznam
v miestnom rozhlase (max. 2 oznamy).
• Zásady
odmeňovania
poslancov
obecného
zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok,
• Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce,
• Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
• Doplnok č. 2 k Zmluve č 160 o zriadení spoločného
obecného úradu – školského úradu so sídlom v Levoči,
• Dokument starostlivosti o dreviny obce Spišský Štvrtok
a jej katastrálneho územia,
• odkúpenie pozemku v lokalite Ku Kremni - časť
pozemku p.č. KN-C 381/45 – orná pôda o výmere 111
m2, v kúpnej cene 1,– € za celok,
• odkúpenie časti pozemkov v lokalite Široké pod
miestnu komunikáciu výmere 635 m2 v kúpnej cene
0,03 €/m2, spolu 19,05 €,
• Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu k 30.06.2010.
E.B.

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obecný úrad v Spišskom Štvrtku oznamuje obyvateľom obce, že od 30. augusta 2010 do 03. septembra 2010
v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 18,00 hod. sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Zber prebehne na
zbernom dvore za kultúrnym domom.
Zbierať sa budú žiarivky, celé elektrické spotrebiče ako televízory, mikrovlnné rúry, žehličky, práčky, mrazničky,
starý upotrebený olej, plastové nádoby od oleja. Ďalej sa budú zberať aj pneumatiky len z osobných automobilov.
Prosíme občanov, aby odpad odovzdávali zamestnancom obce, ktorí budú poverení vo vyhradenom období
a čase tento odpad na zbernom dvore preberať.
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REFERENDUM
V Zbierke zákonov vyšlo rozhodnutie prezidenta
Slovenskej republiky č. 311, ktorým podľa čl. 95 ods. 1
a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy slovenskej republiky a
podľa § 2 zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe
vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z. z.
na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010
vyhlásil referendum na deň 18. septembra 2010.

VYJADRÍTE AJ VY SVOJ NÁZOR?

ÁNO ?

NIE ?

V referende oprávnení občania budú hlasovať o
otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej
republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických
osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou
a Slovenským rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej
republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať
konanie poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky ako priestupok na všetky priestupky
podľa zákona o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej
republiky ústavným zákonom znížila počet
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na
100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného
obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej
republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej

moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá
s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej
republiky ustanovila možnosť voliť poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov
Európskeho
parlamentu
prostredníctvom
internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej
republiky zákonom vyňala osoby poverené
výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo
na odpoveď podľa tlačového zákona?
Referendum sa uskutoční v sobotu 18. septembra
2010 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Hlasovanie v našej
obci bude prebiehať v jednom volebnom okrsku
v Kultúrnom dome na ul. Tatranskej č. 4
Oprávnený občan hlasuje odovzdaním hlasovacieho
lístka, na ktorom v príslušných rámčekoch krížikom
vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“, alebo že na
otázku odpovedá „nie“. Na iné úpravy hlasovacieho
lístka sa neprihliada.
K oprávneným občanom, ktorí sa pre svoj nepriaznivý
zdravotný stav alebo vysoký vek nemôžu dostaviť do
miestnosti na hlasovanie a požiadajú o možnosť
hlasovať, vyšle okrsková komisia svojich členov s
prenosnou schránkou na hlasovanie.
E.B.

OPAKOVANÁ VÝZVA OBYVATEĹOM
Starosta obce vyzýva majiteľov rodinných domov
v celej obci, ktorí majú svoje povrchové vody zo
striech budov a zo spevnených plôch zvedené do
verejnej kanalizácie, aby tieto zvody odpojili.
Povrchové vody - dažďové nesmú byť zvedené do
splaškovej kanalizácie. Zo strany obce bude
prevedené miestne šetrenie a voči majiteľom
budov, ktorých sa táto výzva dotýka v prípade
neuposlúchnutia tejto výzvy budú vyvodené
sankcie.

FOLKLÓRNE LETO SKUPINY ŠTVRTOČAN A ČINNOSŤ MOMS V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Dá sa povedať, že čo dedina to iné zvyky. Preto je iste zaujímavé pozrieť sa dozadu na životy našich dedov a pradedov,
na to, ako ich ovplyvňovali jednotlivé zvyky a tradície,
ako prebiehali krstiny, svadba, dožinky, Vianoce,
Fašiangy, Turíce. Aj naša folklórna skupina ukázala
divákom svadobné zvyky v Spišskom Štvrtku okrem
domáceho pódia aj vo Veľkom Folkmári, v Spišskom
Hrušove, v Liptovskej Tepličke a v družobnej obci
Siepraw v Poľskej republike. Spolupracovala pri príprave
Dňa matiek a v spolupráci s OcÚ zorganizovala posedenie
našich babičiek pri tejto príležitosti, kde sme si spolu
zaspievali a obohatili spevník ľudových piesní zo
Spišského Štvrtka. Na odpustovej slávnosti sme
zaspievali liturgické piesne spolu s farníkmi našej obce
a tak spríjemnili tieto sviatočné chvíle. Bližšie informácie
o našej činnosti, fotografie a video si môžete pozrieť aj na
V. Lesičková
našej webovej stránke www.moms.sk
Liptovská Teplička
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A OPÄŤ ZAČÍNA ŠKOLA
Po dvoch mesiacoch pokojného života, sa menia osudy
mnohých z nás. Musíme sa vrátiť do školy. Vracajú sa
učitelia, vychovávateľky, kuchárky a aj žiaci.
September je už taký. Otvorenie školského roka býva
pre niekoho kruté: zväčša z neho vyplynie, že všetko sa
znova začína. Začína sa však veľa pekného. Tento
školský rok privítajú žiakov v škole ďalšie dve
novovybavené učebne. Interaktívne vzdelávanie žiakov
prostredníctvom interaktívnej tabule a dataprojektora
poskytne rozsiahle možnosti inovatívneho vzdelávania
žiakov. K tomu bolo potrebné vzdelávanie pedagógov
poskytujúce im digitálnu gramotnosť a prípravu pre
využitie modernej didaktickej techniky a informačno –
komunikačných
technológii
vo
výchovno
–
vzdelávacom procese.

Nie je to ale všetko. V rámci projektu „Brána vzdelaniu
otvorená“ spolufinancovaného Európskym sociálnym
fondom a štátnym rozpočtom SR, žiakov čaká mnoho
zaujímavých aktivít a činností počas vyučovania, ale aj
mimo vyučovacieho procesu. Aktivity budú rôznorodé,
sprevádzané dobrou náladou, úsmevom a optimizmom.
Môžeme spomenúť napr. inováciu učebného procesu

a pilotné overovanie na hodinách slovenského jazyka,
matematiky, nemeckého jazyka, zemepisu, dejepisu,
fyziky, hudobnej výchovy, pracovného vyučovania

a tiež aj programy celodenného výchovného procesu
zameraného na rozvoj komunikačných pracovných
a športových zručností u detí na prvom stupni,
organizáciu športových olympiád, testovanie zdatnosti
žiakov a nácvik divadelného predstavenia i varenie
a pečenie v novozariadenej cvičnej kuchynke.
Nechceme zabudnúť ani na našich najmladších žiačikov
– prváčikov. V septembri naša škola privíta 21 prvákov.
Veľmi sa na nich tešíme, želáme im veľa šťastia v
učení, pevnú ruku v písaní, dobrú hlavu pri počítaní,
veľa včeličiek a dobrú pani učiteľku.
Tak teda, prázdniny sa pomaly skončili. Konečne. Je tu
čas oprášiť tašky, zastrúhať ceruzky, obaliť zošity,
kúpiť nové vrecko a papuče a hybaj do školy. Čaká Vás
v nej veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov.
Pedagogický zbor ZŠ v Spišskom Štvrtku

... A AJ ŠKÔLKA
Nový školský rok už klope na dvere.
Niektorí sa možno nevedia dočkať, lebo
nestretnúť kamarátku, kamaráta dva
dlhé mesiace mohlo byť pre mnohých
nekonečné. Veď toľko vecí sa počas
prázdnin udialo, toľko nových zážitkov
ste prežili, že si ich nemôžete nechať
pre seba. Aj Vaše pani učiteľky
netrpezlivo čakajú na stretnutie s Vami.
Sú plné nápadov a chuti načrieť s Vami
do hlbín rozprávok, ktoré nepoznáte.
Zavedú Vás i do sveta hier, piesní
a riekaniek. Tak teda začíname.
V materskej škole Vás čaká i veľa zaujímavých stavebníc, bábik a zaparkovaných
áut. Veď každý z Vás sa už určite teší na svoj obľúbený hrací kútik, a vy, milí
nováčikovia, utrite slzičku z Vašej tváričky a nechajte sa viesť svojimi staršími
kamarátmi z materskej školy.
Záleží aj na Vás milí rodičia, ako usmernite prvé kroky Vášho dieťaťa, ktoré ho
povedú do materskej školy. Verím, že dokážeme spolu prekonať každú prekážku.
Mgr. Mária Bartošová

INFORMÁCIA PRE
RODIČOV
Nový školský rok v MŠ
začína 2. septembra 2010.
V prvý deň školského roka je
potrebné priniesť vrecúško
na posteľné obliečky, detské
pyžamo, uterák, prezuvky
s pevnou podrážkou a pohár
z nerozbitného materiálu.
Pre deti z najstaršej vekovej
skupiny je potrebné priniesť
pohár, zubnú kefku a pastu.
Je vhodné veci označiť
menom
a priezviskom
dieťaťa, keďže si svoje veci
na začiatku školského roka
ešte nepoznajú.
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NAŠE RADY ROZŠÍRILI
Biskup Tobias
Dianiška Michal
Javorská Timea
Javorský Jakub
Kroščenová Diana
Sanetrik Peter
Ščuková Katarína
Škop Milan
Švedová Stanislava Marta
Žiga Radoslav

OPUSTILI NÁS
V mesiaci APRÍL
Bajtošová Anna
Kežmarská Mária
Mirgová Mária
Pechová Daniela
Ščuka Milan

1928
1932
1913
1973
1943

V mesiaci MÁJ
Macejková Veronika

1923

V mesiaci JÚN
Bajtoš František
Hudáková Katarína
Kroščen Koloman
Rabatinová Regína
Záhumenický Radoslav

1929
1929
1939
1940
2010

V mesiaci JÚL
Čonková Mária
Petreková Anna

1920
1928

V mesiaci AUGUST
Duľová Mária
Mirgová Mária
Orlovský František

1922
1936
1930

BLAHOŽELALI SME
V mesiaci APRÍL
Grešová Veronika
Barabasová Anna
Petreková Margita
Toporcerová Helena

60 rokov
65 rokov
65 rokov
75 rokov

V mesiaci MÁJ
Grivalský Jozef
Toporcer Milan
Javorská Jolana
Javorský Ľudovít
Bučko Pavol
Hricková Anna
Vernarský Ján
Čonková Margita
Sečková Mária

60 rokov
65 rokov
70 rokov
70 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
85 rokov
85 rokov

V mesiaci JÚN
Oravec František
Gancarčíková Anna

65 rokov
80 rokov

V mesiaci JÚL
Bajtoš Jozef
Švábovská Anna

60 rokov
60 rokov

V mesiaci AUGUST
Grešová Marta
Petrovičová Helena
Redelsteinerová Mária
Bajtošová Božena
Kniznerová Emília

60 rokov
60 rokov
65 rokov
70 rokov
70 rokov

Veľa ďalších rokov,
veľa šťastných krokov,
veľa dobrých vecí
želáme Vám všetci.

UZAVRELI MANŽELSTVO
TOMPOŠ
CEHULA
BOBULA
BAJTOŠ
SLANINA
ŠINGLIAR
BAJTOŠ
ŽILKA
MAJER

Erik
Martin
Juraj
Miroslav
Jozef
Michal
Branislav
Vladimír
Pavol

OZNAMY

a Dagmara r. Steinerová
a Barbora r. Vernarská
a Zuzana r. Grešová
a Miriama r. Šulíková
a Marcela r. Šoltysová
a Sabína r. Šariská
a Veronika r. Novotná
a Zuzana r. Zajacová
a Anna r. Dunčková

OZNAM SPRÁVCU DANÍ
Obec Spišský Štvrtok ako správca
dane
a poplatkov
pripomína
občanom, že uplynul termín 2.
splátky na zaplatenie daní
a poplatkov.
Daňovníkom
boli
rozoslané
výzvy na úhradu nedoplatkov
z minulého roka, v ktorých bola
stanovená náhradná lehota na ich
zaplatenie.
V prípade
ich
neuhradenia, obec začne tieto
nedoplatky vymáhať daňovým
exekučným konaním.
Je potrebné, aby si daňovníci túto
zákonom stanovenú povinnosť
v určenej lehote splnili a predišli
tak zbytočným nepríjemnostiam.

OTVORENIE NOVÉHO
ŠKOLSKÉHO ROKA
Základná
škola
v Spišskom
Štvrtku
oznamuje
všetkým
žiakom a rodičom, že slávnostné
otvorenie
školského
roka
2010/2011 sa uskutoční vo štvrtok
2. septembra 2010 o 9,00 hod.
v telocvični školy.

OTVORENIE KNIŽNICE
Oznamujeme obyvateľom obce
a milovníkom kníh, že obecná
knižnica bude otvorená od 7.
septembra každý utorok v čase od
od 14,45 hod. do 16,45 hod. v
v základnej škole – vchod od
telocvične.

Kalendár zvozu
separovaných zložiek
20.09.2010
27.09.2010
18.10.2010
25.10.2010
15.11.2010
22.11.2010
13.12.2010
20.12.2010

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

Stránkové hodiny obecného úradu v Spišskom Štvrtku
PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

8,00 – 15,30

Nestránkový deň

8,00 – 17,00

Nestránkový deň

8,00 – 13,30

Vydáva: Obecný úrad Spišský Štvrtok. Vychádza ako občasník. Kontakty: Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský
Štvrtok, obec@spisskystvrtok.sk., www.spisskystvrtok.sk. Zodpovedný redaktor: Ing. Eva Bajtošová, tel.:
053/4598532, e-mail: obec@spisskystvrtok.sk. Príspevky nie sú honorované, rukopisy nevraciame, texty nie sú
kontrolované. Tlač: Obecný úrad, Tatranská 4, Spišský Štvrtok

