Informačný občasník obce Spišský Štvrtok

ročník V., číslo 3 / 2011

Vianočná
Anjelici z vločiek snehu robia bielu perinku,
aby dobre zohrievala milú svätú rodinku.
Najmä milé Jezuliatko uložené v jasličkách,
aby mu len sladké sníčky spočinuli na
očkách.
Vážení spoluobčania,
opäť je tu čarovný čas Vianoc. V tomto sviatočnom čase sa stretávajú rodiny, príbuzní a
priatelia. Spoločne si sadáme k sviatočnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a
lásku. K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov, kedy v príjemnom
teple domova znejú koledy a modlitby. Vtedy spomíname na svojich blízkych, ktorí sú
ďaleko od domova, ale aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich
srdciach a spomienkach.
Čaro Vianoc spočíva v tom, že sa rodina stretne pri štedrovečernom stole a s čistým
srdcom privíta Ježiška. Ježiško sa narodil v skromnej maštali a v chudobe, napriek tomu
ho uznáva celý svet. Pri jeho mene sa zohne každé koleno kresťana, či už bohatého alebo
chudobného. Preto by sme si mali viac vážiť ľudské hodnoty ako je láska, pohladenie,
úsmev, ochota, trpezlivosť a podpora.
Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia, sú tým najkrajším darčekom, ktorý
si môžeme navzájom dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom
pokoja lásky a porozumenia. Tiché a úprimné rozhovory pri sviečkach, bez náhlenia, plné
pochopenia, radosti a potešenia z prítomnosti najbližších, zanechávajú stopy v človeku na
celý život.
Preto mi milí spoluobčania dovoľte, aby som Vám zaželal vo svojom mene, v mene
zamestnancov obecného úradu a v mene poslancov obecného zastupiteľstva, radostné a
pokojné prežitie Vianočných sviatkov , aby ste pod stromčekom našli ten najkrajší darček.
Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie.
Šťastné, veselé a požehnané Vianočné sviatky.
Ing. Ján Greš, starosta obce
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Verejný život obce
AKTIVITY OBCE V ROKU 2011
Kanalizácia a ČOV
Dňa 04.08.2011 obec preberacím protokolom prevzala
vodnú stavbu - novovybudované trasy verejnej
kanalizácie a ČOV po rozšírení od zhotoviteľa firmy
ARPROG, a.s., Poprad. Rozhodnutím OÚ ŽP v Poprade
zo dňa 13.09.2011 bolo dané povolenie na dočasné
užívanie vodnej stavby až do samotnej kolaudácie v
auguste roku 2012. V súčasnosti verejná kanalizácia (VK)
a ČOV beží v skúšobnej prevádzke.
Naším cieľom je odovzdať prevádzkovateľovi PVPS, a.s.
Poprad, novovybudované trasy verejnej kanalizácie a
rozšírenú ČOV. Z tohto pohľadu sme v súčasnosti v
procese posudzovania zmluvy o prevádzkovaní. Na
podnet PVPS, a.s. Poprad sme odovzdali zoznamy
nových napojení a rovnako sme preverili niektoré
predchádzajúce napojenia. V minulom čísle občasníka
sme Vás upozorňovali na správne vypúšťanie
splaškových vôd do VK. Napriek tomu sa niekomu z Vás
podarilo narušiť celý biologický proces čistenia v ČOV
po vypustení nezisteného odpadu do VK. Následne na to
bola obec po anonymnom nahlásení kontrolovaná
inšpekciou Životného prostredia z dôvodu znečistenia
vody Štvrtockého potoka. Rovnako prevádzkovateľ nás
upozornil, že akékoľvek znečistenie potoka znáša obec
Spišský Štvrtok, pretože je vlastníkom vodnej stavby a
tým aj zodpovedá za producentov vypúšťaných splaškov
do verejnej kanalizácie. Preto apelujeme na Vás, vážení
spoluobčania, aby ste nevypúšťali do VK toxický odpad,
inak pri zistení vinníka ten bude znášať všetky dôsledky s
tým spojené.

Školské zariadenia :
Materská škola dostala nový šat po vybudovaní detského
ihriska. Tento priestor má slúžiť deťom predškolského
veku. Stavebné práce projektu realizovala firma
STRABAG s.r.o. Bratislava. Hracie prvky, preliezačky
dodala firma T-PARKY, s.r.o. Bratislava. Aj obec
nemalou mierou prispela, najmä úpravou starých žúmp,
terénu počas stavebných prác a samotným osadením
hracích prvkov /betonáž /.

Chceme, aby tento priestor v MŠ využívali všetky deti
predškolského veku, nielen v období vyučovacieho
procesu, ale aj mimo neho.

V základnej škole došlo k úprave verejného
priestranstva. V rámci projektu Revitalizácia zelene sa
upravil celý areál školy. Boli odstránené staré dreviny,
upravené plochy terénu a zrealizovaná nová výsadba
drevín a kríkov, ktorá spĺňa aj kritéria výučby. Počas
letných prázdnin realizovala tieto práce firma EKOFIT,
s.r.o. Areál školy bol uzavretý chýbajúcim oplotením,
ktoré osadili pracovníci malých obecných služieb. Škola
tým dostala nový šat a už je len na pedagógoch a žiakoch,
aby túto zeleň udržiavali a zveľaďovali.

Sociálny program
Myslím, že sme urobili dobre, keď sme sami začali
zabezpečovať potravinovú pomoc pre občanov v hmotnej
núdzi a dôchodcov. Urobili sme to v dvoch termínoch a to
v auguste a októbri. Po predložení podkladov sme takto
zabezpečili potravinovú pomoc pre 245 našich občanov.
To celé predstavovalo zabezpečiť a rozdať 4900 kg múky
a 4900 kg cestovín. Musím touto cestou poďakovať
pracovníkom obecného úradu, že túto akciu zvládli bez
problémov. Veď naši občania nemuseli stáť v radoch, ani
nadávať, tak ako ste to mohli vidieť v médiách. Celá
akcia potravinovej pomoci prebehla dôstojne a na vysokej
spoločenskej úrovni aj vďaka Vám, spoluobčanom.

Životné prostredie
Iste ste si všimli, že celé Námestie slobody sa začalo
meniť. Začali sa stavebné práce projektu - Revitalizácia
centrálnej zóny obce Spišský Štvrtok. Celú stavbu v rámci
zmluvy o dielo bude realizovať združenie „Spišský
Štvrtok STRABAG – ARPROG“ až do septembra roku
2012. V súčasnosti prebieha uloženie káblov verejného
osvetlenia, telefónov, NN siete a búranie oplotenia okolo
parku. Tieto práce realizuje firma ARPROG, a.s. Poprad.
Obec zabezpečila pre úspešný priebeh prác vo vlastnej
réžií piesok a osyp káblových vedení, výrez stromov pre
náhradnú výsadbu. Rovnako sme sa podieľali na
demontáži časti oplotenia parku. Toto oplotenie chceme
osadiť namiesto rozkradnutého oplotenia futbalového
ihriska. Práce budú pokračovať až do Vianoc a začnú, ak
to počasie dovolí, vo februári roku 2012.
Z vlastných prostriedkov sa nám podarilo úplne
zrekonštruovať ulicu Jarnú. Vybudoval sa tam rigol na
odvedenie dažďovej vody, položili sa bezbariérové BG
žľaby a plne sa položil asfaltový koberec.
Po výstavbe kanalizácie okolo domu p. Kopkášovej, bol
vybudovaný rigol na odvedenie dažďovej vody a bola
opravená poškodená izolácia rodinného domu. Všetky
práce zabezpečovala obec vo vlastnej réžii. Materiál na
dané opravy dodali firmy pôsobiace v našej obci.
Nepodarilo sa nám zabezpečiť rekonštrukciu ulice
Záhradná. Tá si vyžaduje komplexné riešenie, na ktoré
bol spracovaný projekt. Po získaní stavebného povolenia
z jej realizáciou začneme v budúcom roku, ako s jednou
z hlavných priorít. Tu chceme v rámci výberového
konania osloviť domáce firmy.
Ďakujeme aj firme, ktorá v súčasnosti pôsobí v obci, že
zabezpečila odstránenie 500 t prebytočnej zeminy, ktorá
aj s iným materiálom bola uskladnená vedľa ČOV.
Ing. Ján Greš, starosta obce
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Z Vašich úspechov
ZLATÁ BARBORA S ČÍSLOM 23
Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK Bratislava študuje trénerstvo ľadového hokeja. Od detstva sa venovala
rôznym športovým aktivitám, bola oporou žiackeho futbalového mužstva v Spišskom Štvrtku a už v žiackom veku sa
stala hráčkou Prešova v 1. lige dospelých žien vo futbale. Od svojich 15 rokov sa intenzívne venuje hokeju, kde
dosiahla veľa významných úspechov. Od roku
2005 pôsobí v hokejovom klube HC OSY
Spišská Nová Ves, za ktorý hrá v 1. HL žien
SR. S týmto mužstvom vybojovala v sezónach
2006-2007, 2007-2008 3. miesto, v sezóne
2008-2009 2. miesto a v sezónach 2009-2010,
2010-2011 bola majsterkou Slovenska.
V sezóne 2009-2010 dostala individuálne
ocenenie a bola vybraná do All-Star teamu 1.
HL žien SR.
Od roku 2008 je aj hráčkou Slovana Bratislava
s ktorým v súťaži EWHL (Európska hokejová
liga žien) v sezóne 2010-2011 získala
striebornú medailu.
Slovenskú republiku reprezentuje v ľadovom
hokeji. Zúčastnila sa 24. svetovej zimnej
univerziády 2009 v Číne, 25. svetovej zimnej
univerziády 2011 v Turecku, kde získala
bronzovú medailu a majstrovstiev sveta v roku
2011.
Významné úspechy dosiahla aj v hokejbale žien. Na majstrovstvách sveta v roku 2007 v Nemecku a v roku 2009
v Česku získala striebornú medailu. V roku 2011 v Bratislave sa stala majsterkou sveta, keď vo finále s USA prihrala na
Ing. Eva Bajtošová
víťazný gól (1:0).

„ZOBER LOPTU – NIE DROGY“
pod týmto heslom sa v dňoch 29. – 28.8.2011 v Prešove konal
futbalový turnaj žiakov, ktorého sa zúčastnili aj naši chlapci a to
David Javorský a Andreas Kukura – obaja hráči FK Spišská
Nová Ves.

OCEŇOVANIE DARCOV KRVI

Pár litrov krvi, tejto vzácnej tekutiny prúdi v
každom z nás. Rozhodnutie darovať krv môže
rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť
mu život. Slovenský Červený kríž oceňuje za
bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu
odberov plaketami profesora MUDr. Jána
Jánskeho a medailou profesora MUDr. Jána
Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi.
Bronzovú plaketu za 10 odberov si dňa
24.11.2011 prevzali Peter Kukura a Lukáš Soska.
Kňazovického medailu za obdivuhodných 100
odberov udelili Milanovi Bobekovi.

Úradné hodiny Obecného úradu
PONDELOK
V konkurencii silných klubov ako Tatran Prešov, MKF Košice,
FK Michalovce a Galaktic Košice sa umiestnili na vynikajúcom
II. Mieste, keď vo finále podľahli Tatranu Prešov 3:1. Za
najlepšieho hráča turnaja v kategórii U - 11 bol vyhlásený Dávid
Javorský. Obaja chlapci počas celej sezóny podávali vynikajúce
výsledky, dôstojne reprezentovali našu obec, za čo im treba
poďakovať a popriať im veľa úspechov v ich športovej kariére.

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

Peter Javorský
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Z Vašich úspechov
NOSITELIA ĽUDOVEJ KULTÚRY
A TRADÍCIÍ
Už samotný názov vyjadruje, že Miestny odbor Matice
slovenskej a folklórna skupina ŠTVRTOČAN sa snažia
uchovávať zvyky a tradície v našej obci i mimo nej.
Svedčí o tom aj naša bohatá činnosť v roku 2011. Od
januára do decembra sme úspešne reprezentovali obec
Spišský Štvrtok na kultúrnych podujatiach ako:
- natáčanie relácie KAPURA pre STV2,
- vynášanie „šmertky“ a „Posledné fašengy“ v divadle
Reduta v Spišskej Novej Vsi,
- „Zlatá brána“ v integrovanom programe s klientkami
Štvrtok
v Spišskom
Podhradí
DSS Spišský
a v postupovom
kole
v Prešove
v divadle
Jonáša Záborského,
- folklórne
vystúpenia
v Kolinovciach,
Spišskom
Hrušove,
Levoči i v Sieprawi,
- zrealizovanie 4. ročníka
folklórnych
slávností
v spolupráci
obce
s obecným úradom,
- okresná
súťaž
dedinských folklórnych
skupín
–
Nositelia
tradícií,
kde
sme
postúpili na krajskú
súťaž
v Medzilaborciach
a v konečnom hodnotení sme sa umiestnili
v striebornom pásme,
- Mikuláš v ZŠ, MŠ, DSS a v dedine, Mikuláš
rozsvecoval vianočný stromček, ktorý symbolizuje
najkrajšie sviatky roka – Vianoce.

V novembri na stretnutí s jubilantmi roka 2011 mala svoju
premiéru novovzniknutá folklórna skupina NEZÁBUDKA
s pásmom „Podzme še hrac za koscel“. Našim dedkom
a babičkám
spolu
s členmi
folklórnej
skupiny
ŠTVRTOČAN tak spríjemnili chladné jesenné chvíle, spolu
si zaspomínali, ako to bolo niekedy na „vešeľu“.
Čo nás ešte čaká ?
24.12.2011
Vianočné koledy – polnočná svätá omša
Jasličkovanie – 19,00 hod. – 22,00 hod.
25.12.2011
Vianočné koledy v Spišskom Štvrtku
Vianočné koledy a Jasličková hra v Levoči o 16,45 hod. na
nádvorí kláštora na Košickej ulici

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a rodinnej
pohody prajú Valéria Lesičková, Slávka
Bajtošová, členovia folklórnej skupiny Štvrtočan,
Nezábudka a členovia MO MS.

Z ČINNOSTI OBECNÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU
V roku 2011 našu obec úspešne reprezentovali športovci
Obecného športového klubu, kde patrí futbalový
a stolnotenisový oddiel.
Futbalový oddiel má prihlásených v jednotlivých súťažiach
riadených Podtatranským futbalovým zväzom kategóriu
žiakov, dorastu a mužstvo dospelých. Veľký úspech dosiahlo
mužstvo žiakov, ktoré v súťažnom ročníku 2010/2011
postúpilo do I. triedy Podtatranskej skupiny. Po jesennej časti
ročníka 2011/2012 sú žiaci na peknom 2. mieste. Dorastenci
účinkujú v II. triede B skupiny a sú na 9. mieste v tabuľke.
Mužstvo dospelých reprezentuje našu obec v I. triede a má za
sebou výbornú sezónu. Po jesennej časti je na 2. mieste, keď
zo 16 odohraných stretnutí má 13 výhier, 1 remízu a len 2
prehry.
Stolnotenisový oddiel má vo svojich súťažiach prihlásené
mužstvá žiakov, dorastu a tri mužstvá dospelých. Žiaci účinkujú v II. lige a v prebiehajúcej sezóne sú na 4 mieste.
Mužstvo dorastu je na 3. mieste v I. lige. V kategórii dospelých sú v súťažiach 3 mužstvá: „A“ mužstvo hrá III. ligu
a je priebežne na 12. mieste, „B“ mužstvo je v IV. lige na 8. mieste a „C“ mužstvo dospelých je v VI. lige na 11. mieste.
Všetkým aktívnym športovcom ďakujem za ich účinkovanie v jednotlivých súťažiach, za ich prístup, športové výkony
a dosiahnuté výsledky v roku 2011 a zároveň im prajem veľa zdravia, elánu a športových úspechov aj v roku 2012.
Mgr. Milan Biskup, predseda OŠK
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Z Vašich úspechov
HASIČSKÝ ROK 2011
Rok 2011 sa niesol v znamení 125. výročia
vzniku Dobrovoľného
hasičského zboru
v Spišskom Štvrtku.
Pri tejto príležitosti sme 12. júna na miestnom
ihrisku usporiadali okresné kolo súťaže dorastu
a dospelých v hasičskom športe. Súťažilo sa
v dvoch disciplínach a to štafeta 8x50 m
a požiarny útok na dva pokusy. Z každej
kategórie na krajské kolo postupoval iba prvý.
Naši dorastenci ani muži nesklamali, zvíťazili
a postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo
v obci Bystré, okr. Vranov n/Topľou.
Tam dorastenci po dvoch neplatných pokusoch
v požiarnom útoku bohužiaľ skončili medzi
poslednými. Družstvo mužov po vynikajúcom
výkone skončilo na 2. mieste a od postupu na
Majstrovstvá SR ho delilo len 47 stotín sekundy.
Družstvo mužov je zaujímavé aj tým, že tam spolu súťažia otcovia a synovia (Neuvirthovci a Soskovci). Najstarší člen
družstva má 47 rokov, najmladší iba 17.
31. júla sme tiež na futbalovom ihrisku zorganizovali v poradí už 9. ročník súťaže o Pohár starostu obce Spišský
Štvrtok. Na tejto súťaži sa zúčastnilo 11 družstiev mužov a 5 družstiev žien.
Je nám ľúto, že nás už druhý rok nereprezentujú ženy. Privítali by sme v našich radoch aj mladé dorastenky a deti, ktoré
by reprezentovali nielen náš DHZ ale aj obec Spišský Štvrtok.
Na záver mi dovoľte na sklonku roka zaželať Vám radostné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia, šťastia,
osobných a pracovných úspechov v roku 2012.
Peter Sanetrik, veliteľ DHZ

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Príjemné jesenné dni sa pomaly skončili. Čaro jesene
dokázali oceniť najmä deti váľajúce sa v kope lístia, či
pobehujúce za lietajúcim drakom, ktorý brázdil po
zatiahnutej, ba až tmavej oblohe, unášaný ujom Vetrom k
nedohľadným výšinám. Tieto a ďalšie činnosti realizovali
vychovávateľky s deťmi v rámci popoludňajšej činnosti v
školskom klube detí.

Krásne obdobie plné farieb vystriedalo menej kúzelné
zimné obdobie. Jeseň je aj úctou k starším, predzvesťou
zimy, a okrem chladnejšieho počasia prináša aj začiatok
školského roka. Na 24 prváčikov čakala ich nová pani
učiteľka, pre ostatných žiakov školy boli pripravené
triedy a pribudla i ďalšia multimediálna učebňa. Rovnako

sme sa tešili aj z príchodu nových žiakov z Draviec a
Bukovinky.
Aj v tomto školskom roku sa aktívne zapájame do
vedomostných súťaží, olympiád, športových a kultúrnych
podujatí. Šikovní žiaci sa v tejto oblasti zodpovedne
pripravujú, aby úspešne reprezentovali seba, školu a obec.
Projekt spolufinancovaný zo zdrojom EÚ s názvom
„Brána vzdelaniu otvorená“ ponúka možnosť motivovať a
vytvárať pozitívny vzťah žiakov k vzdelávaniu a k
prostrediu školy. Participáciou školy na tomto projekte je
zmodernizovaný učebný proces, nadobudnutá moderná
didaktická technika a zvýšené kompetencie učiteľov
prostredníctvom vzdelávania.
Hoci nás zima tento rok neprivítala tak, ako sme si mnohí
želali, no napriek tomu je toto ročné obdobie prekrásnou
časťou roka. Zima nie je najkrajšie obdobie len preto, že
sa celá krajina skryje pod bielu prikrývku, ale aj preto, že
je to obdobie Vianoc.
Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí.
Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti.
Starý rok už odchádza a nový ide za ním,
nech Vám len radosť prináša,
to je našim prianím.
Vedenie ZŠ v Spišskom Štvrtku
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Spoločenská rubrika máj – december 2011
NAŠE RADY ROZŠÍRILI
Adamcová Natália
Čonková Zuzana
Duľová Daniela
Gabčo Jozef
Kukurová Nela
Mirga Radoslav
Mirga Róbert
Mirga Roman
Mirgová Agáta
Richvalská Soňa
Slaninová Amália
Ščuková Adriana
Ščuková Jozefína

OPUSTILI NÁS
MÁJ
Sagula Ján
Sečková Mária
JÚN
Toporcer Michal
AUGUST
Bajtoš Cyril
Glevaňaková Žofia
SEPTEMBER
Vojtašová Anna
OKTÓBER
Šariský Kristián
NOVEMBER
Garčarová Mária
DECEMBER
Javorská Terézia

1952
1925
1929
1936
1932
1927
2011
1924
1933

UZAVRELI
MANŽELSTVO
Mirga Zdeno a Ľuboslava Čonková
Novysedlák Peter a Erika Rothová
Ščuka Milan
Petrik Peter

a
a

Denisa Ščuková
Katarína Ďurčová

Mirga Peter a Katarína Kaločaová
Kukura Dávid a Zuzana Michalinová
Barabas Tomáš a Alena Gurčíková
Mirga Milan

a

Monika Mirgová

BLAHOŽELALI SME
V MÁJI
Olbertová Mária
Lenardová Mária
Kroščen Jozef
Neuvirthová Helena
Petrovičová Terézia
V JÚNI
Petrovič Jozef
Kokoruďa Jaroslav
Toporcerová Marta
Tamaši Ján
Bučková Mária
Javorská Mária
V JÚLI
Tripšanská Veronika
Bajtoš Jozef
Kroščenová Irena
V AUGUSTE
Polláková Alžbeta
Kacvinská Helena
V SEPTEMBRI
Ščuka Dušan
Grivalská Mariana
Bajtošová Terézia
Keritová Františka
Soska Michal
V OKTÓBRI
Jureková Marta
Vrábel Pavel
Poláčiková Mária
Greš Štefan
Vrončová Mária
Toporcer Martin
V NOVEMBRI
Gáborová Alžbeta
Javorská Anna
Skokanová Katarína
Majcherová Mária
Novotná Anna
Marčišovský Marián
Petrovičová Mária
Petrovič Ondrej
V DECEMBRI
Petrovičová Marta

Jendrál Tomáš a Helena Antašová

Mirga Stanislav a Anna Gáborová
Bajtoš Peter

a Miriam Horňáková

Lesňák Peter

a Petra Bočkayová

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

ZVÝŠENIE
POPLATKU
KOMUNÁLNY ODPAD

ZA

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok
2012 bola obec nútená zohľadniť
neustále sa zvyšujúce náklady na
zber, odvoz a zneškodňovanie tuhého
komu- nálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu a tento poplatok
v roku 2012 upraviť.
Pri výpočte poplatku na obyvateľa sa
vychádzalo zo skutočne uhradených
nákladov na zabez- pečenie zberu
a odvozu komu- nálneho odpadu v
roku 2011. Na základe tohto prepočtu
sa musela upraviť výška poplatku
z dote- rajších 9,92 € na 13,65 € za 1
osobu a rok. Pre poplatníkov, ktorí
využívajú množstvový zber sa určila
výška poplatku 0,015280 € za 1 liter
odpadu.
Pri prepočte poplatku ide vždy len o
vykrytie
nevyhnutných
nákladov
spojených so zberom odpadu, ktorí
tvoria a na ktorom sa podieľajú všetci
obyvatelia
obce
vrátane
FO podnikateľov a PO pôsobiacich
v obci.

60 rokov
60 rokov
80 rokov
85 rokov
85 rokov
95 rokov

Z dôvodu nutnej úpravy výšky sadzby
poplatku bolo vypracované nové VZN
č. 6/2011 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Spišský
Štvrtok, ktorého návrh bol zverejnený
na úradnej tabuli a na webovej stránke
obce.

60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
70 rokov
70 rokov
85 rokov
85 rokov

V tejto súvislosti upozorňujeme aj na
možnosť odpustenia poplatku, ktorá je
zapracovaná v § 8 uvedeného VZN č.
6/2011, kde sa poskytuje možnosť
odpustenia poplatku pre poplatníkov,
dlhodobo
zdržiavajú
ktorí
sa
v zahraničí alebo mimo obce a
predložia požadované doklady.
Janka Jurčová

60 rokov

0908 993 776

www.peterburda.eu

Kalendár zvozu separovaných zložiek

Parimucha Radoslav
a Irena Stašová

60 rokov
60 rokov
60 rokov
70 rokov
70 rokov

OZNAMY

16.01.2012
23.01.2012
13.02.2012
25.02.2012

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

12.03.2012
19.03.2012
02.04.2012
23.04.2012
30.04.2012

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