Informačný občasník obce Spišský Štvrtok

ročník V., číslo 2 / 2011

Veľkonočné pozdravenie !
Sviatky plné milosti, požehnania hojnosti.
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.
V novej jari hodne sily, aby ste v zdraví dlho žili.
Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba
krajec.
Veselú Veľkú noc!
Zamyslenie k Veľkej noci.
Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci. Toto
slávnostné obdobie sa aj v našej obci spája so zvykmi, tradíciami a významným odkazom, ktorý by v nás mal
pretrvávať počas celého roka.
Dovoľte mi, aby som Vás v tomto slávnostnom období
oslovil. V období, keď sa príroda opäť po zime prebúdza,
odkrýva svoju príznačnú silu plnú optimizmu, farieb
a radosti – to sú Veľkonočné sviatky. To sú rodinné
stretnutia okolo sviatočného stola, kde má svoje miesto
pohoda, veselosť a vedomie, že kedykoľvek pri tomto
stole, to svoje miesto nájdeme. To všetko umocňujú
tradície, ktoré preberáme od svojich rodičov, starých
rodičov, preto ich zachovávajme a odovzdávajme naším
deťom.
V tejto hektickej dobe, ktorú prežívame, tieto zastavenia
predstavujú nádej ako svetlý bod v našom živote. Preto si
ctime a zachovávajme bohaté tradície Veľkonočných
sviatkov.
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov v mene pracovníkov Obce Spišský Štvrtok želá
Ing. Ján Greš, starosta obce
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AKTIVITY OBCE – OZNAMY
Kanalizácia a ČOV
Sme pred ukončením výstavby: Kanalizácia a ČOV
Spišský Štvrtok – 4. stavba. Napojením občanov na ulici
Jarnej budú zrealizované všetky trasy výstavby, ktoré boli
naprojektované. Preto upozorňujeme občanov na ul.
Obrancov mieru, pokiaľ nie sú napojení, aby sa napojili
na VK, pretože v období mesiacov máj – jún, začne
úprava ciest a chodníkov. Rovnako to platí aj pre ulicu
Záhradnú, kde sa počíta s úpravou cesty v jesennom
období. Pokiaľ sú ešte z Vašej strany reálne požiadavky
na úpravu terénu po uložení vecného bremena alebo
zabezpečenie zeminy, oznámte to pracovníčke obecného
úradu pani Janke Jurčovej. Snažili sme sa doposiaľ Vaším
požiadavkám plne vyhovieť.
V súčasnom období prebieha prestavba Čističky
odpadových vôd z 1000 EO na 2600 EO. Sme v procese,
kedy sú vonkajšie stavebné práce ukončené a v terajšom
období prebiehajú prípravné práce na samotnú montáž
nového technologického zariadenia. Opäť chceme
zdôrazniť, že čistička bude slúžiť nám všetkým, preto
upozorňujeme tých, ktorí majú napojené dažďové vody na
splaškovú kanalizáciu, aby sa urýchlene odpojili. Ak má v
ČOV prebiehať biologický proces čistenia, tak tam
dažďová voda nemá čo robiť.
V krátkom časovom priestore písomne oslovíme tých
občanov, od ktorých potrebujeme vykúpiť pôdu na
prístupovú cestu ku čističke odpadových vôd.

Protipovodňové opatrenia
Do dvoch týždňov by sme mali ukončiť výstavbu Mostíka
cez Štvrtocký potok. Chceme poďakovať za trpezlivosť
občanom žijúcim na ulici Družstevnej, ktorým to počas

takej dlhej výstavby mostíka spôsobovalo nemalé životné
problémy. Ale po zime sa tie práce urýchlili, takže ešte
raz ďakujeme za trpezlivosť.
Prečistili sme problémový úsek od recipientu ČOV, až po
domy pri novom mostíku a to za pomoci mechanizmu
aj ručne. Tým sa snažíme predísť minuloročným
záplavám. Na to sme prijali z úradu práce štyroch
pracovníkov, ktorí čistia jarky, rigoly a robia iné práce
súvisiace s protipovodňovými opatreniami. Aby sme
mohli tieto činnosti vykonávať, požiadali sme o prenájom
vodného toku Štvrtocký potok organizáciu Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p.. Doba prenájmu je do
31.12.2019 a cena za prenájom vodného toku 1 euro
ročne.

Životné prostredie
V prvom rade chceme upozorniť na nelegálne skládky
v okolí našej obce, ale aj v obci samotnej. Bolo to
publikované aj v relácií TV Markíza. Budeme postihovať
tých, ktorí tieto skládky vytvárajú.
Ďalej chceme upozorniť, že Obecný úrad nie je
smetisko. Každý má predsa nádobu na odpad - pokiaľ
nemá, môže si ju u nás zakúpiť. Okrem toho odpad
separujeme - kalendár zvozu separovaných zložiek
komunálneho odpadu bol zverejnený. Kontajnery, ktoré
boli umiestnené za obecným úradom budú odstránené.
Preto Vás ešte raz na danú skutočnosť upozorňujeme.
Postupne čistíme všetky ulice a tam, kde sme ešte neboli,
určite prídeme.
Ešte raz apelujeme nato, aby nám nespratníci nešpinili
dvere obchodného domu Jednota horčicou, je to otázka
výchovy, ale do budúcna aj vyspelosti a vzájomnej úcty
občanov voči sebe.
Ing. Ján Greš, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zasadnutie OZ 24.01.2011
OZ zriaďuje a volí predsedov komisií
• Komisia finančná, územného plánovania a výstavby
– Ing. Marek Bajtoš
• Komisia na rozvoj školstva, kultúry a športu –
Slávka Bajtošová
• Komisia na ochranu verejného poriadku a životného
prostredia – Bc. Emília Javorská
• Komisia na vybavovanie sťažností – Ing. Štefan
Sagula
poveruje
• Mandátovú komisiu dohľadom nad platnosťou
mandátu volených predstaviteľov obce
• plnením úloh podľa Zákona 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
• výkonom sobášiacich poslancov Ing. Štefana Sagulu
a Slávku Bajtošovú

OZ schvaľuje
• Zásady
odmeňovania
poslancov
obecného
zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok
• harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva
a obecnej rady na rok 2011
Obecná rada: 17.01.; 21.02.; 11.04.; 20.06.; 22.08.;
17.10.; 05.12.; so začiatkom o 18,00 hod.
Obecné zastupiteľstvo: 24.01.; 28.02.; 18.04.; 27.06.;
30.08.; 24.10.; 12.12.; so začiatkom o 18,00 hod.
• zámer prenajať časť pozemku vo výmere 10 m2 na
parcele č. 106/3 KU Spišský Štvrtok na ktorom je
umiestnený stánok spoločnosti MEDIAPRESS
napojený na existujúce inžinierske siete preto OZ
a rozhodlo, že v podmienkach obce je to prípad
hodný osobitného zreteľa
• dotáciu vo výške 10.000 € pre Obecný športový
klub Spišský Štvrtok
• zloženie štábu CO: Vedúci štábu: Ing. Ján Greš,
Zástupca: Ing. Štefan Sagula, Členovia: Ing. Ľuboš
Bajtoš, Mgr. Milan Biskup, Ing. Jaroslav Oravec
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OZ berie na vedomie
• čiastkovú správu hlavnej kontrolórky z Kontroly
príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov.
Zasadnutie OZ 28.02.2011
OZ berie na vedomie
• Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v
roku 2010 a Správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky obce Spišský
Štvrtok k 31.12.2009
OZ schvaľuje
• zloženie komisií obecného zastupiteľstva:
− Komisia
finančná,
územného
plánovania
a výstavby –
predseda Ing. Marek Bajtoš,
členovia: Ing. Jaroslav Oravec, Anton Lesičko (ul.
Záhradná)
− Komisia na rozvoj školstva, kultúry a športu –
predseda Slávka Bajtošová, členovia: Mgr. Milan
Biskup, Bc. Valéria Lesičková
− Komisia na ochranu verejného poriadku
a životného prostredia – predseda Bc. Emília
Javorská, členovia: Ing. Ľuboš Bajtoš, Blažej
Lesňák
− Komisia na vybavovanie sťažností – Ing. Štefan
Sagula, členovia: Mgr. Milan Biskup, Ing. Ľuboš
Bajtoš, 1. náhradník Jozef Šarišský, 2. náhradník
Božena Garčalová
• Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva
• zaúčtovanie inventarizačných rozdielov zistených pri
inventarizácii pozemkov vo vlastníctve obce
• zaúčtovanie inventarizačných rozdielov na účtoch
Základnej školy
• vyradenie HIM v sume 4.205,48 € a DHIM v sume
7.257,70 € podľa predloženého návrhu a poveruje
obecnú radu rozhodnutím o spôsobe likvidácie
vyradeného majetku
• príspevok od rodičov na stravu pre deti v MŠ, ktoré
sú v hmotnej núdzi vo výške 0,12 € od 1.3.2011

• materiálové zabezpečenie školskej jedálne vo výške
665,60 € na zabezpečenie stravovania detí v hmotnej
núdzi a nesúhlasí so zvýšením počtu pracovníkov
školskej jedálne a s navýšením mzdových nákladov
• Bc. Emíliu Javorskú za členku Rady školy pri MŠ
Spišský Štvrtok
• spracovanie znaleckého posudku k majetkoprávnemu
vysporiadaniu prístupovej komunikácie k ČOV a
rozšírenie záberu o časti parciel KN-E 1161/1
a 1161/2 podľa predloženého návrhu
• prenájom časti pozemku vo výmere 10 m2 na parcele
č. 106/3 KÚ Spišský Štvrtok pre MEDIAPRESS
Poprad na dobu nájmu do 31.12.2015 od 1.1.2011
• Zámer predať majetok obce parcela č. 1303/24, KÚ
Spišský Štvrtok, zapísaná na liste vlastníctva č. 1,
ktorá tvorí celok s parcelou č. 1303/1, KÚ Spišský
Štvrtok, zapísaná na liste vlastníctva č. 1088 vo
vlastníctve a užívaní žiadateľa HOR s.r.o.,
Starosaská 11, Spišská Nová Ves a rozhodlo, že
predaj majetku sa uskutoční na najbližšom rokovaní
• zadanie
prípravy
zmien
územnoplánovacej
dokumentácie obce v lokalitách určených na IBV –
rozšírenie Iliašovká cesta, Za chyžkami a v lokalite
pre výstavbu autobusového nástupišťa
• Zámer prenajať časť pozemku vo výmere 21 m2 na
parcele č. 584/1 KU Spišský Štvrtok na ktorom je
umiestnený predajný stánok Terézie Lesňákovej –
Rozličný tovar napojený na existujúce inžinierske
siete preto OZ a rozhodlo, že v podmienkach obce je
to prípad hodný osobitného zreteľa
• použitie finančných prostriedkov v sume 4.257,- €
na opravu bleskozvodu na budove požiarnej
zbrojnice a kultúrneho domu podľa vykonaného
prieskumu trhu a predložených cenových ponúk.
OZ neschvaľuje
• prefinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce
MAS Levoča „Výstavba medovníkového domčeka“
formou úveru.

DÁVID JAVORSKÝ NA UMBRO CUPE - PREŠOV 2011
V dňoch 29. - 31.1. 2011 sa v Prešove konal 9. medzinárodný halový turnaj žiakov vo futbale. Na tento turnaj boli
pozvaní traja talentovaní chlapci z FK Spišská Nová Ves, E. Bašista, T. Suslov a Dávid Javorský z našej obce. Chlapci
hrali za výber - FAMT - Prešov v kategórii U - 10. Na tomto
medzinárodnom turnaji sa zúčastnili mužstvá z Česka, Poľska,
Maďarska, Srbska, Ukrajiny, Rumunska a Bieloruska.
Mužstvá boli rozdelené do 3 skupín po 6 družstiev. Zápasy sa
hrali v čase 1 x 25 min., systémom každý s každým. Základnú
skupinu chlapci vyhrali (bez prehry) a tak priamo postúpili do
štvrťfinále, kde narazili na veľmi kvalitného súpera - MFK
Košice. Zápas sa v riadnom hracom čase skončil remízou a tak
si postup museli vystrieľať v trestných kopoch. Semifinále s
FK Čaňa - C.F.T. (SK) sa tak isto v riadnom hracom čase
skončilo remízou a nasledovali trestné kopy. Rozhodujúci gól
zaznamenal prudkou strelou Dávid Javorský a chlapci sa
mohli tešiť na finále, v ktorom narazili na zdatného súpera PMFC Pésc (HU). Do tretice aj tu sa rozhodovalo na pokutové
kopy, ktoré chlapci vyhrali 2:1, keď rozhodujúci trestný kop
premenil nechytateľnou strelou k žrdi hráč FK SNV - Dávid Javorský. Tak sa chlapci už po 2 - krát tešili z 1. miesta
(minuloročný víťaz). Chlapcom želáme veľa zdravia a športových úspechov, aby im futbal prinášal radosť a potešenie a
aby svojimi výkonmi robili dobré meno klubu, škole, obci a v neposlednej rade aj svojim rodičom a trénerom.
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011
Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie
a najrozsiahlejšie
štatistické
zisťovania,
ktoré
sa
tradične
v Európe, ale aj v iných krajinách
sveta
realizujú
v desaťročných
intervaloch.
Sčítanie je pre každého obyvateľa
Slovenskej republiky príležitosťou,
právom prispieť k tvorbe uceleného
obrazu o demografickej a sociálnej
situácii v životných podmienkach
obyvateľstva Slovenskej republiky.
Odpovedať na všetky otázky
v sčítacích tlačivách je teda pre
občanov
Slovenskej
republiky
povinnosť, ktorá im vyplýva za
zákona č. 263/20008 Z.z. o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov. Každý,
kto je povinný poskytnúť údaje, ich
poskytne úplne, pravdivo a včas.

zdržia menej ako 90 dní, poskytnú
údaje len v obmedzenom rozsahu.
Sčítanie sa ďalej vzťahuje na každú
budovu určenú na bývanie alebo na
inú
budovu
obývanú
v rozhodujúcom okamihu sčítania
a na byty.
Samotné sčítanie vykonajú sčítací
komisári.
Novinkou je možnosť elektronického
vyplnenia sčítacích formulárov.

PO SČÍTANÍ

Prečo sa oplatí sčítať sa ?
Štatistické údaje získané zo sčítania
obyvateľov, domov a bytov sú
užitočné
pre
štátnu
správu
i samosprávu, ako aj pre súkromnú
sféru. Na základe týchto údajov sa
bude lepšie a ľahšie kompetentným
rozhodovať, kde postavia napr. byty,
kde je potrebná škola, nemocnica,
cesta. Štatistické údaje dajú odpoveď
aj na otázky súvisiace s podnikaním,
kde a v akej oblasti sa oplatí
podnikať, do ktorého regiónu je
vhodné
investície
nasmerovať
a vytvoriť tam nové pracovné miesta.
Zo sčítania majú teda v konečnom
dôsledku prospech všetci občania.
Zapojiť sa do sčítania znamená
zanechať generáciám, ktoré prídu po
nás, správu o tom, ako sme žili my,
ich predkovia.
Ako
bude
vyzerať
sčítanie
obyvateľov, domov a bytov 2011
v praxi?
Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje
a koordinuje Štatistický úrad SR
v súčinnosti s príslušnými orgánmi
štátnej správy, obvodnými úradmi,
obcami
a vyššími
územnými
celkami. Toto štatistické zisťovanie
sa týka všetkých obyvateľov okrem
cudzincov
používajúcich
diplomatické výsady a imunitu.
Do sčítania budú zaradení aj
cudzinci, ktorí budú v rozhodujúcom
okamihu sčítania na území SR. Ak sa

Rozhodujúci okamih sčítania je
polnoc z piatka 20. mája na sobotu
21. mája 2011. Všetky udalosti
akými sú narodenie dieťaťa,
úmrtie, sobáš, sťahovanie, zmena
zamestnania a pod., ktoré sa udejú
do polnoci 20. mája budú občania
zapisovať do sčítacích formulárov.
Všetky udalosti, ktoré sa udejú po
polnoci budú už predmetom
zisťovania v ďalšom sčítaní.

PRED SČÍTANÍM
Sčítací komisári začnú od 13. mája
2011
navštevovať
domácnosti.
Sčítací
komisár
nevstúpi
do
domácnosti,
pokiaľ
ho
sami
nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe
vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie
na Vaše otázky. Ak ste definitívne
rozhodnutí vyplniť sčítacie tlačivá
elektronicky,
informujte
o tom
sčítacieho komisára.
Od sčítacieho komisára prevezmete
tieto sčítacie tlačivá:
A. Údaje o obyvateľovi – vypĺňa
každý člen domácnosti
B. Údaje o byte – vyplní jedna
osoba za celú bytovú domácnosť
C. Údaje o dome – vyplňuje
vlastník alebo správca domu za
každý dom jedno sčítacie tlačivo

SČÍTANIE
Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie
tlačivá, prečítajte si vysvetlivky.
Sčítacie tlačivá vypisujte modrým
alebo čiernym perom. Sčítacie tlačivá
neskladajte, chráňte ich pred
poškodením a zničením. Po prvý raz
v histórii si budete môcť vybrať, či
sčítacie tlačivá vyplníte v listinnej
podobe alebo elektronicky.

Po rozhodujúcom okamihu sčítania
(t.j. polnoc z piatka 20. mája na
sobotu 21. mája 2011) sčítací
komisár
opäť
navštívi
Vašu
domácnosť a pomôže vyplniť sčítacie
tlačivá osobám, ktoré ho o to
požiadajú. Skontroluje vypísané
tlačivá a v prípade potreby Vás
vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili
údaje. Sčítací komisár vyzbiera
vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých
osôb vo svojom sčítacom obvode,
ktoré sa nesčítali elektronicky.

Po prvý krát
elektronicky

- Sčítanie

Sčítať
sa
elektronicky
umožní tzv.
identifikátor
Pôjde o bezvýznamové, náhodne
vygenerované číslo, ktoré každej
osobe doručí sčítací komisár spolu
s overovacím heslom. Elektronické
sčítanie bude možné len s použitím
tohto jedinečného identifikátora
a overovacieho hesla.
Údaje v elektronickej forme sa
budú zisťovať od 21. mája do 29.
mája 2011.
Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť
sčítať elektronicky, ale nakoniec túto
možnosť nevyužijú, navštívia sčítací
komisári opäť a požiadajú ich
o vyplnenie
sčítacích
tlačív
v listinnej podobe.
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FOLKLÓRNY ROK SKUPINY ŠTVRTOČAN A ČINNOSŤ MOMS V SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Folklórna
skupina
ŠTVRTOČAN
a ŠTVRTOČANČEK reprezentujú obec v kultúrnej
oblasti. Na valnom zhromaždení MOMS 5. marca 2011
predsedníčka hodnotila činnosti za rok 2010 a valné
zhromaždenie schválilo plán činnosti na rok 2011. Medzi
schválenými činnosťami sú podujatia, ktoré organizujú
folklórna skupina ŠTVRTOČAN a ŠTVRTOČANČEK
a niektoré z nich sa aj zrealizovali:
Dňa 26.1.2011 folklórna skupina ŠTVRTOČAN úspešne
natočila pre STV 2 v relácii Kapura pásmo „Kerscini vo
Štvartku“, s ktorým sme sa umiestnili v prvom kole na 1.
mieste a v druhom kole na 2. mieste. Týmto vystúpením
sme sa zviditeľnili nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
8.4.2011 folklórna skupina ŠTVRTOČANČEK ako každý
rok pálila v miestnom parku „Šmertku“ (Morenu), na
ktorú sa prišli pozrieť deti zo základnej a materskej školy.
S týmto pásmom sme dňa 11. 4. 2011 vystupovali aj
v Spišskej Novej Vsi v kongresovej sále Reduty spolu so
skupinou ŠTVRTOČAN, ktorá sa prezentovala pásmom
„Posledne
fašengi“.
Spoločne
sme
spríjemnili
predveľkonočné chvíle občanom Spišskej Novej Vsi
a okolitých obcí.

Čo nás ešte najbližšie čaká?
‐ Druhá májová nedeľa Deň matiek
‐ Turíce, Stavanie mája
‐ August – štvrté folklórne slávnosti
Valéria Lesičková, predseda MOMS Spišský Štvrtok

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Skončilo sa zimné obdobie, kedy príroda oddychuje.
V škole sme však ani počas zimných mesiacov nezaháľali, pedagógovia pripravovali svojich žiakov na školské,
okresné kolá (OK) olympiád a súťaží. Talentovaní
recitátori našu školu reprezentovali na OK Šalianskeho
Maťka s prednesom povesti, Hviezdoslavovho Kubína
s poéziou a prózou.

Niekoľko týždňové prípravy náročných vedomostných
olympiád priniesli svoje ovocie. Na OK Olympiády
v anglickom jazyku školu zastupovala P.Podolinská z 8.B.
V geografickej olympiáde sa M. Biskup 8.A umiestnil
v OK na 2. mieste a K. Oravcovi zo 6.A pripadlo 1.
miesto. Obidvaja postúpili do krajského kola, v ktorom
sa M. Biskup zaradil medzi úspešných riešiteľov. História
a dejepisná olympiáda má na našej škole tiež svoje
miesto. Úspechom bolo 3. miesto M. Suru zo 6.A
v okresnom kole. V biologickej olympiáde po náročnej
domácej príprave 1.miestom z OK bude svoje vedomosti

a záujem o prírodu prezentovať v krajskom kole J.
Ungerová z 8.B. Matematika nie je síce u všetkých žiakov
obľúbeným predmetom, ale predsa máme takých, čo sa
zapojili aj do matematických a všestranne prírodovedných
súťaži:
Pytagoriáda,
Matematická
olympiáda,
korešpondenčné súťaže Klokan, Všetkovedko, Expert
geniality show – K. Oravec 6.A so 42.miestom v rámci
Slovenska, BOTANIKIÁDA.
K športovým úspechom v OK patria: stolný tenis dievčatá
2. miesto a chlapci 4. miesto, Malý futbal s tradičným
zastúpením vo všetkých kategóriách: Najmladší žiaci
futbalisti a futbalistky si „vykopali“ v OK 2. miesto,
mladší žiaci 5. miesto, družstvu dievčat patrí 4. miesto.
Svoje umelecké vlohy mali možnosť ukázať naši žiaci
v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2011 v speve
ľudových piesni. V OK nás budú reprezentovať K.
Kroščen z 3.D, M. Vernarský zo 6.A a M. Javorská z 9.A.
Výtvarný a estetický prejav, cítenie vložili dve dievčatá
do svojich výrobkov súťaže „TALENT* UMENIE*
KUMŠT“ Všetkým súťažiacim žiakom, úspešným i menej
úspešným, blahoželáme, pedagógom ďakujeme za
prípravu žiakov a organizáciu súťaží.
Prostredníctvom našich žiakov - aktivistov sme 15. apríla
2011 na Deň narcisov prispeli do celonárodnej zbierky
Ligy proti rakovine.
Svojou realizáciu aktivít pokračuje i projekt „Brána
vzdelaniu otvorená“, spolufinancovaný ESF. V tomto
období zameriavame výchovno – vzdelávací proces na
hodinách pracovného vyučovania na oblasť starostlivosti
o domácnosť – o kuchyňu, s vytváraním pracovných
návykov s využitím moderného vybavenia a zariadenia.
Príjemné veľkonočné sviatky, školákom pekné prázdniny
želá vedenie ZŠ v Spišskom Štvrtku.
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Spoločenská rubrika január – apríl 2011
NAŠE RADY ROZŠÍRILI
Královičová Sofia
Mirgová Nela
Ondirko Matej
Oravcová Soňa
Rusnák Sebastián
Zummerová Miriam

OPUSTILI NÁS
V mesiaci JANUÁR
Ščuková Ružena

1955

V mesiaci FEBRUÁR
Hajmacherová Jozefína 1948
V mesiaci MAREC
Náplavová Marta
Knapík Milan
Gazdíková Margita
Korkošová Božena

1956
1966
1933
1978

V mesiaci APRÍL
Jurek Radoslav

1973

UZAVRELI
MANŽELSTVO
HAMROZEK Peter
a Marta r. Mirgová
KROŠČEN Josef
a Viera r. Holubová
SURA Ján
a Michaela r. Jenčová

BLAHOŽELALI SME
V mesiaci JANUÁR
Toporcerová Magdaléna
Javorská Mária
Gaj František
Vrončová Terézia
Slanina Ján

60 rokov
65 rokov
70 rokov
70 rokov
86 rokov

V mesiaci FEBRUÁR
Javorská Ružena
Sopková Mária
Greš Ladislav
Petrovičová Ružena
Novotný Jozef
Greš Štefan
Bajtoš Ján

60 rokov
60 rokov
65 rokov
70 rokov
80 rokov
82 rokov
82 rokov

Únia žien Slovenska v Levoči pri
príležitosti celookresných osláv
MDŽ dňa 8. marca vyhlásila pod
záštitou primátora mesta Levoča
Ing. Vilkovského výsledky okresnej
súťaže ŽENA ROKA 2010.
Nominovaných bolo 10 žien, ktoré
hodnotila 7 členná porota a vybrala
6 žien, medzi ktorými bola aj Bc.
Valéria Lesičková, ktorej touto
cestou
srdečne
blahoželáme.
Ocenenia odovzdával primátor
mesta
za prítomnosti vzácnych
hostí v Mestskom divadle –
kongresovej sále v Levoči.

60 rokov
75 rokov
80 rokov
80 rokov
80 rokov
85 rokov

Dňa 3.5.2011 Zuzana Podolinská
(1988) a Jozef Petrovič (1976)
prevezmú plaketu Prof. MUDr. Jána
Janského
za
bezpríspevkové
darcovstvo krvi. Zuzana Podolinská
bronzovú plaketu a Jozef Petrovič
striebornú.

V mesiaci MAREC
Magutová Anna
Vronč Ján
Švirloch Jozef
Bajtoš Emil
Klimková Mária
Lesňáková Mária
V mesiaci APRÍL
Toporcer Emil
Jendrál Miroslav
Mirga Viliam
Petrovič Ladislav
Bucák Ladislav
Lučivjanský Silvester
Bajtoš Cyril
Petríková Jozefína
Toporcerová Katarína

Oznamy správcu dane
60 rokov
60 rokov
60 rokov
65 rokov
65 rokov
65 rokov
75 rokov
83 rokov
85 rokov

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU V SPIŠSKOM
ŠTVRTKU
PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

08,00 – 11,30
12,30 – 15,30

Nestránkový
deň

08,00 – 11,30
12,30 – 17,00

–––––
12,30 – 15,30

08,00 – 11,30
12,30 – 14,00

Kalendár zvozu separovaných zložiek
09.05.2011
16.05.2011
30.05.2011
06.06.2011

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

OZNAMY

04.07.2011
11.07.2011
01.08.2011
22.08.2011
29.08.2011

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

Obec Spišský Štvrtok ako správca
daní
a poplatkov
oznamuje
občanom, že tak ako každý rok aj
toho
roku
Vám
budú
v nasledujúcich dňoch doručované
platobné
výmery
na
daň
z nehnuteľností
a poplatok
za
komunálne
odpady
a drobné
stavebné odpady na rok 2011.
Sadzby dane a poplatku ostali aj
v tomto roku nezmenené! Zmenil
sa systém platenia poplatku za
množstvový zber u fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb.
Podľa schválených VZN 6/2008
a 8/2010 je daň splatná
• v troch rovnakých splátkach
uvedených na zadnej strane
platobného výmeru, pričom prvá
splátka dane je splatná do 15 dní
odo
dňa
nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru
druhá splátka
– v termíne do
31.8.2011
a tretia
splátka
v termíne do 30.11.2011.
alebo
• naraz do 15 dní odo dňa
nadobudnutia
právoplatnosti
platobného výmeru
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