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Z verejného života v obci

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
V našom minuloročnom informačnom občasníku sme dali priestor iným oblastiam
verejného života obce a tak sa teraz vraciame k niektorým významným aktivitám, ktorými mapujeme priebeh mesiacov máj 2015
až máj 2016.
DOM NÁDEJE
V roku 2015 bola ukončená celková obnova
Domu nádeje. Opravil sa prechodový chodník okolo plota cintorína výmenou dlažby,
urobili sa domurovky súvisiace s výmenou
okien, dverí a obnovila sa fasáda celej budovy. Vo vnútorných priestoroch sa nanovo
vymaľovali jednotlivé miestnosti pracovníkmi obecného úradu. Dodávateľské práce
boli urobené vo vysokej kvalite, v stanovených termínoch a to prostredníctvom firiem
Jozefa Oravca a Ľudovíta Javorského. Rekonštrukcia bola plánovaná tak, aby nebola
narušená prevádzka v prípade jeho potreby.
Celkový náklad obnovy Domu nádeje bol vo
výške 64 383,10 €.
Na jar tohto roku (v apríli) sme dosadili
zeleň na miestach, ktoré nám niekto
„pomohol“ preriediť.
Mnohí nám tento stánok závidia a obdivujú
ho. Preto ho chráňme a starajme sa oňho
s patričnou úctou, veď je pre nás, pre
všetkých.

AUTOBUSOVÁ ZÁSTAVKA
Všetci zainteresovaní netrpezlivo očakávali
jej výstavbu, ktorú začala realizovať firma
Strabag, s.r.o., ešte v júli v roku 2015. Nevyhnutné dopracovanie projektovej dokumentácie a realizácia osvetlenia prechodu pre
chodcov na základe nových bezpečnostných
podmienok, mala za následok zmenu termínu dokončenia celej stavby. Stavebné práce
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oboch stavieb boli ukončené v polovici novembra 2015. Na stavebnom konaní
v januári 2016, bol zhotoviteľ vyzvaný
k odstráneniu nedostatkov.
V mesiacoch marec a apríl 2016 boli
vydané kolaudačné rozhodnutia
k užívaniu stavby. 2. mája 2016 bola
stavba spustená do prevádzky.
Celkové náklady stavby boli vo výške
70 004,73 €.
Touto stavbou sa vytvoril nový centrálny nástupný priestor pred budovou obecného úradu, ktorý prispel
zvýšeniu komfortu cestujúcich a
k ich bezpečnosti.
KAMEROVÝ SYSTÉM
Potreba monitorovania verejných
priestorov vyvstala z požiadavky
poslancov obecného zastupiteľstva,
aby sa zamedzilo nedôstojnému
správaniu sa (grafity, rozbité fľaše,
poškodzovanie majetku a iné) niektorých našich tínedžerov, ale aj
starších občanov na významných
miestach obce.
Od septembra 2015 zabezpečujeme
monitorovanie verejných priestorov
(obecný úrad - parkovisko, materská
škola, požiarna zbrojnica, autobusová
zastávka ).
Kamerový systém získala obec sponzorsky.

Samotnú inštaláciu zabezpečil prevádzkovateľ internetovej siete firma RUPPKI, s.r.o.,
na základe zmluvného vzťahu. Po dobudovaní oplotenia futbalového ihriska zabezpečíme aj tento priestor kamerami.
Našim cieľom nie je ľudí špehovať, skôr
naopak, upozorniť nato, že všetko, čo sme
vybudovali a budujeme netreba hneď ničiť
a znevažovať.

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO
OSVETLENIA
Boli sme úspešní a získali sme dotáciu na
podporu projektu Rekonštrukcie a moderni-

zácie verejného osvetlenia v celkovej hodnote: 204 409,32 €. Nenávratný finančný
príspevok bol poskytnutý z operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaný Európskym
fondom regionálneho rozvoja.
Realizácia projektu bola veľmi náročná z
časového hľadiska, bolo potrebné dodržať
termín výstavby a rovnako aj finančne ukončiť celé dielo do konca roka 2015. Neváhali
sme a projekt sme úspešne zrealizovali.
Zhotoviteľom na základe verejnej súťaže
bola firma MARBER s.r.o. Humenné.
Samotná realizácia sa začala na začiatku
decembra a do konca roka bola ukončená.
Verejné osvetlenie bolo 22. decembra 2015
úspešne spustené do prevádzky. Ako každá
nová stavba aj ona mala svoje mierne nedostatky, ale tie boli ešte v priebehu výstavby
odstránené. Rozvádzač nového verejného
osvetlenia je umiestnený na obecnom pozemku, čo predtým nebolo.
Chceme poďakovať zhotoviteľovi firme
Marber, s.r.o., že zvládla časovú náročnosť
a poveternostné podmienky, ktoré v decembri panovali. Chceme poďakovať aj Vám
občanom, ktorých sa to dotýkalo, že ste
strpeli zásahy do Vašich súkromných pozemkov, dvorov a záhrad v čase výstavby.
Osvetlená obec znamená bezpečnosť na
našich frekventovaných cestách, ale aj v
odľahlých zákutiach uličiek – je to bezpečnosť pre nás všetkých.
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Z verejného života v obci - pokračovanie
KOMUNIKÁCIE:
UL. SADOVÁ A IBV
V mesiaci október 2015 sme uložili obrubníky a asfaltový koberec na prvej odbočke
ul. Sadovej o ploche 400 m2, ktorá bola iba
čiastočne spevnená podkladovými vrstvami
z rokov minulých. Touto cestou chceme
poďakovať občanom dotknutých rodinných
domov, za pochopenie a disciplínu počas
realizácie kladenia asfaltového povrchu.
Rovnako druhú odbočku ul. Sadovej
o ploche 800 m2, plánujeme zrekonštruovať do konca mesiaca novembra 2016.
V minulosti sa akosi pozabudlo na tieto
odbočky ul. Sadovej a tak ostali dlhú dobu
bez poriadnej spevnenej cesty.
Na ul. Javorovej sa rozbieha výstavba nových rodinných domov a tak sme v mesiaci
apríl 2016 v tejto časti urobili odkopanie
ornice a vysypali podklad štrkodrvou. Ďalej
sme pokračovali s úpravami prepojenia ulíc
Alejová a Kremňa, rovnako odkopaním
ornice, podorničia, vysvahovaním a ich postupným vysypaním kamenivom.
UL. POTOČNÁ
Dotácia na stavbu: „Rekonštrukcia krytu
a odvodnenia miestnych komunikácií – ul.
Potočná a Vysoká“, názov objektu: SO 01
Rekonštrukcia miestnej komunikácie
ul. Potočná, bola poskytnutá na konci
roka 2015. Našim cieľom je rekonštrukcia
tejto miestnej komunikácie, ktorá je veľmi
zničená. Obyvatelia tejto časti obce sa právom dožadovali jej opravy.
Prostriedky boli poskytnuté z rozpočtu
Ministerstva vnútra, kapitoly splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Celkový náklad na rekonštrukciu predstavuje výšku 53 396,40 € bez DPH. Realizácia
stavby začne v mesiaci jún 2016 a musí byť
ukončená do konca novembra 2016.
V súčasnosti bola podpísaná zmluva na zhotovenie diela s výhercom súťaže firmou
Strabag, s.r.o.
UL. KRÁTKA
V nadväznosti na prepojenie novovybudovanej autobusovej zastávky a ul. Krátkej sme
v mesiaci marec a apríl 2016 začali s kladením obrubníkov. Následne sme v mesiaci
máj položili asfalty a tým sme ukončili celkovú dostavbu ulice Krátkej.
Túto novovybudovanú ulicu doplníme ešte
o dva nové svetelné body verejného osvetlenia, na ktoré sme spracovali projektovú
dokumentáciu a začali sme stavebné konanie podaním žiadosti - ohlásenia drobnej
stavby. Zároveň sme požiadali o kolaudáciu ulice Krátkej, ktorá si tak po mnohých desaťročiach zaslúžila našu pozornosť. Celkové náklady na výstavbu boli
vo výške 49 650,74 €.
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OPLOTENIE IHRISKA
Staré oplotenie futbalového ihriska doslúžilo. Dopomohlo mu k tomu jeho rozkradnutie a zub času, ktorý sa na ňom plne prejavil. V októbri 2015 sme vybudovali čelnú
stranu oplotenia ihriska a týmto sme oddelili parkovaciu plochu od hracej plochy.
Vo februári 2016 sme odstránili ďalšie staré
oplotenie a upravili sme priestor pre uloženie nového oplotenia. V marci a apríli sme
odstránili staré stĺpy a káble, ktoré slúžili
v minulosti na osvetlenie klziska. Urobili
sme nové nátery na oplotení hracej plochy.
Tieto práce realizovali pracovníci obce
zamestnaní v rámci programov zamestnanosti, pod vedením ich vedúceho Jozefa
Keritu. Celé ihrisko predpokladáme oplotiť
do konca mesiaca novembra 2016.

rá položila novú protišmykovú dlažbu
a zabudovala vyrobené bezpečnostné zábradlie. V starej časti školy sme na základe
požiadavky riaditeľstva ZŠ vymaľovali učebňu 8. K triedy.
OPRAVA GYMNASTICKEJ SÁLY
Vo februári 2016 Ministerstvo školstva
vyhlásilo výzvu na rekonštrukciu telocviční.
Na základe spracovanej projektovej dokumentácie sme sa do tejto výzvy zapojili
a boli sme úspešní. Dotácia nám bola
priznaná vo výške 30 000 €. Získané
prostriedky budú účelovo použité na opravu gymnastickej sály a náraďovne.
Táto časť telocvične bola od roku 2009
nefunkčná a tak sa v rámci telesnej výchovy
vôbec nevyužívala. Rekonštrukcia priestorov začne po ukončení verejného obstarávania. Predpoklad začiatku prác je v júli
2016 a ukončenie v októbri 2016. Všetky
práce budú organizované tak, aby neohrozovali žiakov a nebránili plynulosti vyučovacieho procesu základnej školy.

AKTIVITY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Na základe požiadavky riaditeľstva základnej
školy a upozornenia bezpečnostného technika sme pristúpili k oprave schodov, terasy
vstupu a príjmu tovaru do kuchyne školskej
jedálne. Túto akciu sme realizovali v apríli
DEMOLÁCIA DOMOV UL. VYSOKÁ
2016. Búracie práce vykonali naši pracovníci, odborné práce firma Jozefa Oravca, kto- Obec je vlastníkom pozemkov na ulici Vysokej, kde v minulosti boli postavené rodinné domy. Keďže sa k nim nikto nehlásil
a samotné domy ohrozovali bezpečnosť
tu žijúcich občanov, ale najmä ich detí, pristúpili sme k získaniu búracieho povolenia
a následnej likvidácií zdevastovaných domov. O ďalšom využití tohto priestoru
rozhodnú poslanci obecného zastupiteľstva.
ZÁVER
Snažíme sa vytvárať dobré prostredie pre
každého občana v našej obci. Svedčí o tom
aj veľký záujem nových mladých stavebníkov, ktorí v našej obci vidia veľký potenciál.
Aj v tomto roku máme pred sebou veľa
práce, ktorú sme si v rozpočte naplánovali.
Postupne sa ho aj s Vašou pomocou snažíme napĺňať. Preto otvorená, reálna a zmysluplná diskusia je vítaná.
S úctou, Ing. Ján Greš, starosta obce
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Nakladanie s komunálnymi odpadmi v našej obci
Obec Spišský Štvrtok informuje občanov obce o spôsobe nakla- a podobne.
dania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  Zber objemného odpadu zabezpečuje obec podľa potreby,
na území obce Spišský Štvrtok, v súlade so Všeobecne záväzným
najmenej dvakrát do roka (spravidla na jar a na jeseň) pronariadením č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (KO)
stredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.
a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) na území obce Spišský  Informácie o zbere zabezpečí obecný úrad vopred, osobitným
Štvrtok , s účinnosťou od 01.07.2016.
oznamom - na webovom sídle obce, rozhlasom, na informačných tabuliach.
Zmesový komunálny odpad
 Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ si zabezpečí odvoz a zneškodnenie objemného odpadu z podnikateľskej
Zmesový komunálny odpad je komunálny odpad po vytriedení
činnosti na vlastné náklady u prepravnej organizácie.
zložiek komunálneho odpadu.
 Držitelia KO zhromažďujú a umiestňujú KO po vytriedení
Nebezpečný odpad
do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe v obci.
 Každý, kto vlastní, užíva nehnuteľnosť na území obce alebo Nebezpečný odpad je odpad z domácností s obsahom škodlivykonáva podnikateľskú činnosť je povinný túto skutočnosť vín. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia
oznámiť na obecný úrad (Janka Jurčová). Obec zabezpečí sys- povinní vytrieďovať z KO a zabezpečiť ich dočasné bezpečné
tém zberu a zneškodnenie zmesového KO.
zhromaždenie.
Poplatky:
Do tejto skupiny odpadov patria rozpúšťadlá, staré farby, lepid Pre fyzické osoby platí paušálne spoplatňovaný systém 0,0402 lá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy
€ za osobu a kalendárny deň t.j. 14,71 € za osobu a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnoa rok.
jivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsa Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je zavede- hujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami,
obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
ný množstvový zber - 0,015736 € za jeden liter odpadu.
 Zber a prepravu zabezpečuje obec podľa potreby, najmenej
Zberné nádoby:
dvakrát do roka.
 Určené veľkosti: 110 litrové kovové nádoby,120 a 240 litrové
 Informácie o zbere zabezpečí obecný úrad vopred osobitným
plastové nádoby, 1100 litrové maloobjemové kontajnery.
oznamom - na webovom sídle obce, rozhlasom, na informač Zberné nádoby zabezpečuje obec. Náklady znáša občan kúpou
ných tabuliach.
zbernej nádoby na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku (Mária
Lehocká).
Triedený zber
Zber zmesového KO:
 na základe harmonogram zvozu 1x / 2 týždne,
V obci sa vykonáva triedený zber:
 harmonogram obec každoročne doručí do každej domácnosti,
 elektroodpadov z domácností,
zverejňuje na webovom sídle a informačných tabuliach obce.
 odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové
Drobný stavebný odpad (DSO)
kombinované materiály na báze lepenky),
K DSO, ktorý vyprodukujú občania (len fyzické osoby) pri bež-  použitých prenosných batérií a akumulátorov,
ných udržiavacích prácach patria zmesi omietok, tehál, obklada-  jedlých olejov a tukov z domácností,
čiek, dlaždíc, keramiky a pod.
 veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných
Za bežné udržiavacie práce sa považujú činnosti,
fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok.
na ktoré sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie
 biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane
podľa stavebného zákona.
odpadu z cintorínov,
 zber sa uskutočňuje formou množstvového zberu,
Zberné nádoby:
 maximálne množstvo odovzdávaného odpadu je 500 kg,
 vrecia, plastové kontajnery a nádoby na mobilný zber
 odpad musí byť vytriedený od jednotlivých zložiek KO -  Náklady na zabezpečenie zberných nádob pri ktorých sa neupsklo, kovy, plasty, papier a lepenku, ktoré sú občania povinní
latňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže
odovzdať v rámci systému triedeného zberu KO,
ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a
 občania sú povinní dohodnúť odovzdanie odpadu na obecnom
drobné stavebné odpady.
úrade (Janka Jurčová),
 odpad sa odovzdáva odplatne v areáli ČOV, podľa harmono- Elektroodpad z domácností
gramu zberu. Harmonogram zberu obec zverejní na webovom
Patria sem napr.: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska
sídle obce a informačnej tabuli,
 výšku poplatku určí obec nariadením - pre rok 2016 platí a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky,
gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory,
0,070 € za kg DSO bez obsahu škodlivín a zložiek KO.
 Zakazuje sa ukladať DSO do nádob na zmesový komunálny ručné elektrické náradie atď.
Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať :
odpad alebo vedľa nich.
 distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo
v predajni elektrospotrebičov,
Objemný odpad
 na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu
elektroodpadu – miesto a čas zberu obec vopred vyhlási
Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou
v miestnom rozhlase, na webovom sídle obce, na informačveľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo
ných tabuliach,
príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré
okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou KO  osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
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Nakladanie s komunálnymi odpadmi v našej obci - pokračovanie
 elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektrood-

pad (vonkajší rozmer do 25 cm), okrem vyššie uvedených
miest aj na zberné miesto elektroodpadu.
Elektroodpad je zakázané:
 ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad
alebo vedľa nich,
 ukladať na verejné priestranstvá obce,
 odovzdať iným subjektom (napr. pouliční zberači), ktorí nie sú
oprávnení a na zber tohto odpadu.
Odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy
a viacvrstvové materiály na báze lepenky )
Spôsob zberu:
 V oblasti rodinných domov sa uplatňuje vrecový systém
zberu. Pôvodca odpadu ukladá vytriedené zložky vo svojej
domácnosti do plastových vriec a v deň vývozu vyloží vrece
pred rodinný dom na viditeľné miesto.
 V oblasti bytových domov sa uplatňuje kontajnerový systém
zberu. Vytriedené zložky odpadu sa vložia do príslušnej farebne a textom označenej zbernej nádoby (kontajnera), umiestnenej pri bytovom dome.
 Zber zabezpečuje zberová spoločnosť na základe harmonogramu zvozu.
 Harmonogram obec každoročne doručí do každej domácnosti,
zverejňuje na webovom sídle obce a na informačných tabuliach
obce.
 Obaly musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak,
aby zmenšili svoj objem a zaberali čo najmenej miesta.
 Zberné nádoby - vrecia / kontajnery musia byť navzájom farebne rozlíšené:
MODRÁ - pre papier
Patria sem:
 noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice,
zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nepatria sem:
 umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier
s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od
cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.
ZELENÁ - pre sklo
Patria sem:
 sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre,
fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov
a pod.
Nepatria sem:
 vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové
sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.
ŽLTÁ - pre plast, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
PLASTY
Patria sem:
 plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie,
tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich
prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov,
sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén,

poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné
a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem:
 znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly,
hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny,
guma, molitan a pod.
KOVY
Patria sem:
 kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.
Nepatria sem:
 kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA
BÁZE LEPENKY
Patria sem:
 viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.
Nepatria sem:
 viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov,
práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky
z kompozitných krabíc.

Použité batérie a akumulátory
Patria sem:
 automobilové batérie, batérie do hodiniek, hračiek, prenosných personálnych počítačov a iných elektrozariadení, a pod.
Občania sú povinní odovzdať prenosné batérie a akumulátory, automobilové batérie a akumulátory:
 v rámci režimu spätného zberu na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov,
 osobe oprávnenej na zber použitých batérií a akumulátorov,
 na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom
o odpadoch – napr. mobilný zber obce (s výnimkou automobilových batérií a akumulátorov) ,
Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať:
 prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási
na webovom sídle obce, rozhlasom a na informačných tabuliach; prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na
vopred vyhlásenom mieste, v stanovený deň, do pristavenej
zbernej nádoby bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory, okrem automobilových.
Použité batérie a akumulátory je zakázané:
 ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá obce,
 odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie
(napr. pouliční zberači a pod.)

Jedlé oleje a tuky z domácností
Na území obce je zabezpečený zber a preprava použitých jedlých
olejov a tukov.
 Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným
uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.
 Zber sa uskutočňuje najmenej dvakrát do roka.
 Informácie o zbere zabezpečí obecný úrad vopred, oznamom
na webovom sídle obce, rozhlasom, na informačných tabuliach.
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Nakladanie s komunálnymi odpadmi v našej obci - pokračovanie
Veterinárne, humánne lieky, zdravotné pomôcky
 Držiteľ veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných

fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných
lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
 Zakazuje sa nespotrebované lieky vyhadzovať do zmesového
komunálneho odpadu, ukladať do zberných nádob alebo vedľa
nich a na verejné priestranstvá obce.

Biologicky rozložiteľný odpad
Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky
rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z
cintorínov (ďalej len „BRO“).
Patria sem:
kvety, tráva, lístie, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania,
zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný
popol a pod.
Nepatria sem:
kuchynské odpady s výnimkou šupiek z ovocia a zeleniny, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“,
exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod.
Podmienky a spôsob zberu:
 Cyklus zberu BRO je 1x za týždeň, spravidla v pondelok.
 Obdobie zberu BRO závisí od vegetačných podmienok a bude
oznámené občanom obce obvyklým spôsobom (v miestnom
rozhlase, na úradnej tabuli, na webovom sídle obce).
 Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na komunálny
odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
 Drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov je
potrebné nahlásiť na obecnom úrade (Janka Jurčová) – odvoz
bude zabezpečený samostatne.
 Zberné nádoby - vrecia alebo prepravky zabezpečuje pôvodca
odpadu.
 Nebude sa zbierať odpad voľne uložený alebo v big-bagoch.
 Nebude sa zbierať ani odpad pochádzajúci z podnikateľskej
činnosti pôvodcu odpadu.

Pneumatiky
 Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov
– obec ich zber nezabezpečuje.

 Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku odo-

vzdať distribútorovi pneumatík, napr. predajcovi, výrobcovi,
v pneuservisoch a pod.
 Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich
predajných miestach, bez podmienky viazania na kúpu novej
pneumatiky, bezplatný spätný zber odpadových pneumatík,
bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík
na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Nahlasovanie čiernych skládok
Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie
odpadu v územnom obvode obce Spišský Štvrtok, oznámi túto
skutočnosť:
 Okresnému úradu Levoča, Odbor starostlivosti o životné
prostredie alebo
 obci Spišský Štvrtok takto:
 ústne v čase úradných hodín,
 písomne na adresu sídla Obce Spišský Štvrtok,

 telefonicky na telefónnom čísle 053 / 45 98 222
 elektronickou poštou na adresu obec@spisskystvrtok.sk,
 prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle

obce.
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad Levoča,
Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Priestupky a sankcie
Priestupku sa dopustí ten, kto:
 uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,
 uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh
odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená (§ 81 ods.
6 písm. a) zákona o odpadoch),
 zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom
(§ 13 písm. b) zákona o odpadoch),
 nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o
odpadoch,
 koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
 nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona
o odpadoch,
 nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v
rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch,
 koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
 koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
 koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
 neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.
Za priestupky, ktoré prejednáva obec, môže uložiť pokutu:
 fyzickej osobe do výšky 1500 eur;
 právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi do
výšky 6 638 eur.

ROČNÍK
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Informácie pre stavebníkov
Chcete stavať, opravovať rekonštruovať ? Pri prácach na Vašom
steny (vyžaduje sa statický posudok), pokiaľ sa mení tvar
dome / byte môže nastať jedna z týchto možností:
strechy (zásah do nosných konštrukcií).
 zákon vyžaduje stavebné povolenie,
SANKCIE AK STE STAVEBNÉ ÚPRAVY NEOHLÁSILI,
 zákon vyžaduje ohlásenie úprav stavebnému úradu,
ALEBO ICH VYKONÁVATE BEZ POVOLENIA
 nemáte povinnosť ohlásenia ani podania žiadosti o vydanie
 Priestupku sa dopustí a pokutou do 331,94 € sa potresce ten,
stavebného povolenia.
kto uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné
úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť, bez takéNEPOTREBUJETE STAVEBNÉ POVOLENIE ANI NEhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním.
ROBÍTE OHLÁSENIE
Bez stavebného povolenia a ohlásenia môžete vykonávať tzv.  Priestupku sa dopustí a pokutou do 829,85 € sa potresce ten,
kto ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo
udržiavacie práce. Ide o bežné práce pri údržbe Vášho bytu
v rozpore s ním.
alebo domu, ktorými sú najmä:

 opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny, opravy oplo-

tenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä
vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby,
komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa
tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, napr. výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov.
VYŽADUJE SA OHLÁSENIE STAVEBNÉMU ÚRADU
 pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, napr.:
 keď sa jedná o prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne,
letné kuchyne, prístrešky, altánky, zariadenia na nádoby na
odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva a pod.,
 keď sa jedná o podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,
 keď staviate nový plot,
 keď staviate prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete (voda, kanál, plyn, elektrina),
 pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií ,
nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa verejné
záujmy,
 pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu
stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné
prostredie.
Napríklad:
 v prípade rekonštrukcie kúpeľne sa vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu, ak spájate kúpeľnou s toaletou, alebo meníte
pôdorys bytu; o bežné udržiavacie práce bez potreby ohlásenia by išlo, keď rekonštruujete kúpeľňu v tom istom pôdoryse.

KOLAUDÁCIA STAVIEB
Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
KEDY KOLAUDOVAŤ
 Stavba musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komíny, okná a dvere, všetky inštalácie, zariaďovacie
predmety v kúpeľniach, povrchové úpravy stien, stropov a
podláh, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky
inžinierskych sietí s meracími miestami.
 Ak nemáte stavbu do ukončenia platnosti stavebného povolenia ukončenú, požiadajte o predĺženie platnosti povolenia.
PO OBDRŽANÍ KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
EŠTE MUSÍTE:
 zabezpečiť zaevidovanie stavby na obecnom úrade, ktorý vydá
rozhodnutie o pridelení súpisného čísla stavbe,
 písomnou formou požiadať príslušný OÚ - Katastrálny odbor
o zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností,
 novostavbu zaevidovať pre priznanie dane z nehnuteľnosti,
 požiadať obecný úrad o zmenu trvalého bydliska.
ZMENA V UŽÍVANÍ STAVBY
Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom
rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení.
Zmeny účelu užívania stavby vyžadujú rozhodnutie stavebného
úradu o zmene v užívaní stavby.

KONANIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY
Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného
povolenia alebo v rozpore s ním, začne konanie a vyzve vlastníka
stavby, aby predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie
je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi
územného plánovania a osobitnými predpismi.
Ak vlastník stavby / stavebník požadované doklady nepredloží v
určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor
stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie
stavby. Náklady na odstránenie stavby znáša jej vlastník.
ČO VÁS MÔŽE STÁŤ DODATOČNÁ LEGALIZÁCIA:
 Vaše náklady na správne poplatky sa strojnásobia.
KEDY SA VYŽADUJE STAVEBNÉ POVOLENIE
 Na základe zistení v rámci konania môže stavebný úrad naria keď má stavba viac ako 25 m2 zastavanej plochy,
diť stavbu odstrániť na náklady investora. V lepšom prípade
môže určiť pokutu za porušenie stavebného zákona.
 keď je stavba vyššia ako 5 m (pri podzemnej stavbe hlbšia ako
3 m),
 keď stavba mení svoj objem (napríklad nadstavbou alebo príUPOZORNENIE
stavbou); ak teda pristavujete napr. garáž, vyžaduje sa stavebné
Obec
Spišský
Štvrtok upozorňuje, že bude
povolenie,
 pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne mení vzhľad monitorovať územie obce s cieľom identifikástavby, zasahuje sa do nosných konštrukcií, mení sa spôsob cie čiernych stavieb. Vyzýva preto vlastníkov
užívania stavby,
nehnuteľností, ktorí uskutočnili stavbu bez
Napríklad pri zateplení stavby (vyžaduje sa statický posupríslušného povolenia, aby včas požiadali o jej
dok a projekt požiarnej ochrany), pokiaľ sa menia nosné

dodatočnú legalizáciu.
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ELÁME !!
!

Úspechy našich žiakov
V okresnom kole Geografickej olympiády

V

v Levoči sa v najmladšej kategórii G

súťaži

„ Rómska

2016 “ reprezentovali našu ško-

umiestnila Laura Borská na 3. mieste.

lu žiaci 8. a 9. ročníka. Kristína

V kategórii F sa výborne zadarilo Viktórii

Pechová

Bajtošovej, ktorá získala 3. miesto.

sa

Dušan Ščuka a Tomáš Mirga

tom.

získali

Súťažili sme aj v predmete Biológia.

a

6.

poroty

talent.

žiačky 9. ročníka Katarína Kušniráková a Suzan
4.

cenu

a diplom 1. miesta za

Na okresnom kole v kategórii C sa dve
na

na

Samuel Gabčo, Adam Pollák,

kovská veľmi príjemne prekvapila 1. mies-

umiestnili

umiestnila

2. mieste a chlapci v zložení

Súťažiaca v kategórii E Michaela Pavli-

Harnuboglu

pieseň

Súťaže

mieste.

„ M atúš

2016 “ v Spišskej

V okresných kolách kategórie E sa Katarína zú-

Teplici sa

častnila už piatykrát a z nich získala štyri prvenstvá

zúčastnili

a aj postup do krajského kola v Prešove, kde sa

štyria

naši žiaci, kde veľký

umiestnila na 7. mieste.

úspech za svoju kresbu zožal
Alex Toporcer, ktorý sa umiestnil na 1. mieste.

V dňoch 6. a 7. apríla 2016 sa uskutočnil
zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský
rok 2016/2017. Na zápise sa zúčastnilo

Učitelia cudzích jazykov si pre

29 detí. Všetci boli veľmi šikovní a za

žiakov pripravili týždeň nemec-

odmenu ich čakalo malé LEGO a iné

kého a ruského jazyka.

prekvapenia. Na jeseň sa na nich už teší

„ D ni nemeckého jazyka “ boli
te-

celá škola.

maticky zamerané na bratov

Grimmovcov, žiaci čítali komiks, hrali pantomímu, piekli
SZUŠ Rosnička vedie od septembra 2015

a zdobili perníky.
Témou

„ Dní ruského jazyka “ bol

v budove ZŠ tanečný, hudobný a výtvarný

Vyrábali si rakety z odpadového ma-

odbor. V tejto, už tradícii, pokračujeme aj

teriálu, simulovali obeh planét okolo

v budúcom školskom roku 2016/2017.

Slnka, súťažili v hádzaní rakiet do
diaľky.

Vo februári 2016 sa žiaci spolu so skúsenými učiteľmi vybrali
zdolávať svah v lyžiarskom stredisku Kubašok.
Všetci si výcvik užívali plnými dúškami.

www.zsspisskystvrtok.edupage.org

Vesmír.

Aktivity v knižnici

Jazyková škola Poprad oznamuje všetkým záujemcom

Integrovaná

knižnica

o vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, že v novom školskom

otvorila svoje brány verej-

roku 2016/2017 otvára kurz anglického jazyka určený pre

nosti a ako prvých privíta-

žiakov, dospelých aj seniorov. Vzdelávanie bude prebiehať

la žiakov 2. ročníka. Tí boli

od septembra 2016 v budove ZŠ.

slávnostne pasovaní za čitateľov a dostali svoje

Výška zápisného na 1. polrok je pre žiakov 67 €,

prvé čitateľské preukazy.

pre ostatných 95 €.
Navštívili nás aj deti
z

MŠ,

ktorým

Zápis sa uskutočnil 20. júna 2016 v knižnici ZŠ.

sa

u nás veľmi páčilo.
Pravidelne sa tu stre-

stretnú pri príjem-

távajú seniori z našej

ŠKD

obce pri čítaní, kreatív-

V ŠKD sa toho stále deje veľa. Pani vychová-

nom tvorení alebo sa

vateľky pripravujú pre deti zaujímavé

ných rozhovoroch.

aktivity a pomáhajú im s domácimi

Aj animátori sa v knižnici schádzajú pri sledo-

úlohami. Deti sa tu hrajú, maľujú,

vaní filmov.

sánkujú

V

spolupráci

s

CSS

sa,

guľujú,

starajú

o vtáčiky, športujú, hrajú divadielko.

v Spišskom Štvrtku sme
pre žiakov školy pripravili
tvorivé dielne. Zamestnanci

a

klienti

sa

podelili

o svoje zručnosti a spolu
tvorili výrobky z rozličných

materiálov.

Začiatkom apríla sa v knižnici konalo podujatie
Noc s Andersenom. Noc plná rozprávok, súťaží
a prekvapení. 13 spáčov tretieho a štvrtého
ročníka, ktorí sa stretli v knižnici v netradičnom
čase, zažilo veľa neopakovateľných zážitkov.
Žiaci mali možnosť predviesť svoje čitateľské
schopnosti a oboznámiť sa tak
s

rozprávkami

sa

Hansa

Christiana Andersena.

www.zsspisskystvrtok.edupage.org
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Kazali napisac, ta čitajce ... (3)
Drahe ľudze zo Štvartku,
prihvaram še ku vam za folkloristoch s paru slovami,
žeby sce še doznaľi co je nove medzi nami.
Ľem ňedavno sme slaviľi koňec roka,
a tu už za paru dňi f škoľe dzeci koncoročne vyšvečeňe čeka.
Hňet v januaru sme spolu z obecnym uradom pľes prirychtovali,
z našima rodzinami a kamaratami sme še do rana zabavjaľi.
Na posledňe fašengy z Maticu slovensku sme maľi spoločne pošedzeňe,
okolo teho co budzeme caly rok vo folklore robic, nastalo diskutovaňe.
Teho roku žalmy aj pašie na Veľku noc ľem hlopy nacvičovaľi,
nesceľi žeby sme še jim my ženy do teho miešaľi.
Peršu majovu ňedzeľu Štvrtočan v kulturnym dome vystupoval,
našim matkom na jich šviatek zašpival a zatancoval.
F augusce nas vidzec možece v Harihofci,
tieš tam budu mac folklorne slavnosci.
My zaš jich, žeby nam to vraciľi, na našo sme zavolaľi,
a te 28. augusta, v ňedzeľu by še konac maľi.
Pridze aj Šarišan z našeho krajskeho mesta Prešova,
a možno budze aj dajaka ľudova zabava.
Podrobňejši vam dopredu šicko oznamime,
a už teraz še na vas šicke bars cešime.
Na koňec še šickym za folkloristoch scem šumňe podzekovac,
co sce še rozhodľi 2% z daňi nam darovac.
Za folkloristoch Handa od Orafca.

Seniori v základnej škole
Áno, seniori v škole. Nezasadli sme do školských lavíc aby sme sa
vzdelávali, ale využívame priestory knižnice na naše stretnutia.
Myšlienka založiť v našej obci klub dôchodcov je stará už niekoľko
rokov, ale čas zrealizovať tento zámer dozrel práve teraz.
Náš klub dôchodcov mal ustanovujúcu schôdzu 5. apríla 2016, hoci
prvé stretnutie sme mali už v marci. V súčasnosti máme 11 členov.
Organizačne patríme pod Miestny odbor Matice slovenskej a tak
klub nemá právnu subjektivitu. V budúcnosti určite bude snaha v našom klube pracovať na tom, aby klub dôchodcov bol samostatným
právnym subjektom. Na našej ustanovujúcej schôdzi sme si zvolili
výbor, vedúcou klubu sa stala Anna Oravcová, podpredsedníčkou
Margita Sagulová a pokladníčkou Ľudmila Lučivjanská.
Na našich stretnutiach sme mali ukážku ozdobovania kraslíc , učili sme sa pliesť z papiera pod dohľadom Beáty Bajtošovej, pri káve alebo
čaji si čítame Spišské klapancie od autora Milana Barbuša.
V mesiaci júni plánujeme návštevu Spišského divadla a to divadelné predstavenie Ženský zákon (po špiski) od J. G. Tajovského.
V júli chceme pripraviť stretnutie spolu s našimi rodinnými príslušníkmi v
prírode, posedieť si pri guláši a za pekného počasia urobiť aj nenáročnú
túru v Slovenskom raji.
V jeseni, keď začne nová divadelná sezóna, plánujeme návštevu Štátneho
divadla v Košiciach.
Naše aktivity si plánujeme dopredu a priebežne plán činnosti dopĺňame.
Stretávať sa budeme v knižnici našej Základnej školy, ktorá je sprístupnená aj širokej verejnosti a to vždy v utorok od 15.00 hod. - do 18.00
hod.
Boli by sme veľmi radi, keby sa k nám pridali ďalší seniori. Dvere knižnice sú otvorené na spoločné stretnutia pre všetkých, radi Vás medzi sebou privítame.
Anna Oravcová, Valéria Lesičková
ŠTVRTOCKÝ

KURIÉR

STRANA

Zo života našich najmenších
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Oznamujeme rodičom, že
rozhodnutia o prijatí alebo
neprijatí dieťaťa do Materskej
školy v Spišskom Štvrtku na
školský rok 2016/2017 budú
doručené do 30. 6. 2016.


Január 
Čo som dostal pod stromček - detičky si v daný deň priniesli hračku, ktorou ich obdaroval Ježiško, učili sa požičiavať obľúbenú hračku kamarátom.
Škôlkarský ples 2. ročník – Aj tento rok
sme pokračovali v tradícii a uskutočnili
Február 
sme ples pre naše ratolesti, ktoré sa
Karneval – masky od výmyslu sveta aj v tento rok zaplavili našu
na ňom veselo zabávali.
materskú školu.
Recitátorik – prednes poézie a prózy našich detí, kto sa nebál a svoj veršík predniesol krásnu hračku si za odmenu domov odniesol.

Marec 
Veľkonočné tvorivé dielne – krásne práce sme vytvárali s deťmi za pomoci ich rodičov, či starých rodičov.
Načerpali sme mnoho inšpirácií... Ďakujeme za spoluprácu.
Návšteva knižnice v ZŠ – prišli deti do knižnice,
našli tu kníh za tisíce - jeden, dva, tri, štyri, päť ...
objavili v knihách celý svet.

Apríl 

4. ročník škôlkarskej olympiády - sa opäť niesol v
plnom športovom nasadení našich detí, ktorých
motivovala odmena v podobe medaily a diplomu za
absolvovanie všetkých disciplín.
Deň ZEME - deti si cez environmentálne aktivity,
ktoré sa konali nielen v interiéri MŠ, ale aj v
areáli školského dvora rozvíjali záujem o prírodné prostredie.

Máj 

Deň matiek v Kultúrnom dome - vystúpenie
detí pre svojich najbližších potešilo nejedno
srdiečko, ostali nám krásne spomienky.
Deň sv. Floriána - miestny hasiči nás oboznámili s prácou
hasičov, deti si vyskúšali hasenie požiaru, mali možnosť
obzrieť si z vnútra hasičské auto.

Jún 

Koncoročný dobrodružný výlet - navštívili sme Markušovský kaštieľ a mali sme možnosť nahliadnuť do záchranárskej práce Horskej služby na Čingove.
Deň otcov – na školskom dvore sa konalo športové popoludnie, kde deti spoločne so svojimi oteckami preukázali
športové zručnosti v rôznych disciplínach, za zdolanie
ktorých získali odmeny.

DOVI

DENI
A DE
TI

Zase je jeden školský rok za nami,
myšlienok tisíc víri nám hlavami.
Čakajú nás prázdniny plné krás,
tak vitaj leto a zostaň v nás.
Prázdniny plné zážitkov a letnú pohodu
praje kolektív Materskej školy
v Spišskom Štvrtku.

Spoločenská rubrika / január - jún
NAŠE RADY
ROZŠÍRILI

Aleš Gaži
Justína Michlíková
Matúš Mirga
Sebastián Mirga
Markéta Mirgová
Oliver Orolin
Elena Petrufová
Bibiana Rázgová

Martin Bajtoš

Paulína Sagulová

Samuel Bajtoš

Živan Stolarčík

Boris Borský

BLAHOŽELALI SME

Kristína Kukurová

Juraj Školník

OPUSTILI NÁS
Renáta Gabčová
Štefan Javorský
Helena Kacvinská
Ján Slanina
Štefan Šariský
Milan Toporcer
Ján Vernarský

85 rokov
Mária Javorská
Mária Klimková
Jozef Švirloch
80 rokov
Margita Mirgová
75 rokov
Mária Bučková
František Gaj
Helena Neuvirthová
Ružena Petrovičová
Terézia Petrovičová
Terézia Vrončová
70 rokov
Ladislav Bucák
Ladislav Greš
Mária Javorská
Silvester Lučivjanský
Jozef Mlynár
Ladislav Petrovič

Ján Sagula
65 rokov
Ružena Javorská
Miroslav Jendrál
Jaroslav Kokoruďa
Mária Lenardová
Anna Magutová
Viliam Mirga
Mária Olbertová
Jozef Petrovič
Mária Sopková
Ján Tamaši
Emil Toporcer
Magdaléna Toporcerová
Marta Toporcerová
60 rokov
Ida Gontkovičová
Kristína Glevaňáková
František Kroščen
Anna Kroščenová

Obec Spišský Štvrtok spustila do prevádzky
novú webovú stránku www.spisskystvrtok.sk.
Všetci, ktorí majú záujem o dianie v obci, môžu využiť nové možnosti, ktoré
táto stránka ponúka:
 Zaregistrovať svoj e-mail a dostávať novinky zverejnené na úradnej tabuli.
 Prostredníctvom kontaktného formulára zasielať pripomienky, či žiadosti.

Nová webová stránka

Miestne dane v roku 2016
Obec Spišský Štvrtok, ako správca miestnych daní a poplatkov, informuje daňovníkov o náležitostiach týchto daní na rok
2016.
Každému daňovníkovi boli doručené
rozhodnutia, ktorými bola vyrubená
daň z nehnuteľností, daň za psa
a poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok
2016.
Pri dani z nehnuteľností a dani za
psa ostáva v platnosti Všeobecne záväzné
nariadenie č. 7/2014 o miestnych daniach
na území obce Spišský Štvrtok – sadzby
dane sa nemenili.
Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
- účinné je Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Spišský Štvrtok, ktorým sa
pre občanov poplatok za komunálne

Štvrtocký kuriér
Informačný občasník
obce Spišský Štvrtok

odpady znížil na 14,71 € za osobu
a rok a doplnil sa poplatok za kilogram drobných stavebných odpadov
bez obsahu škodlivín vo výške 0,07 €
za kilogram.
Pre poplatníkov, ktorí využívajú množstvový zber sa výška poplatku nemenila.
Pripomíname poplatníkom, ktorí si
uplatňujú v roku 2016 oslobodenie
od poplatku, že je potrebné obci
predložiť nové potvrdenie vydané
v roku 2016, že sa viac ako 90 dní v
zdaňovacom období v obci nezdržiavajú.
Platenie miestnych daní – splátky
dane a lehoty splatnosti splátok sú určené
správcom dane v rozhodnutí.
Miestne dane môžete zaplatiť po ich
vyrubení
* v hotovosti, do pokladne obce,
* bezhotovostne na bankový účet obce.
Janka Jurčová

Mária Kroščenová
Ján Kukura
Marcela Ondirková
Kristína Petrovičová
Kristína Slaninová
Ján Slebodník
Mária Steinerová
Stanislav Šarišský
Milan Zavada

Obecná štatistika k 31.12.2015
SPOLU

Muži

Ženy

2495

1228

1267

Narodení

26

14

12

Zosnulí

21

6

15

Prisťahovaní

41

14

27

Odsťahovaní

41

16

25

Počet
obyvateľov

Najstarší obyvateľ
Štefan Toporcer
Priemerný vek

92 rokov
36,02 rokov

Pedikúra Michaela ponúka:
 pedikúra mokrá, pedikúra kombinovaná
 lakovanie nechtov, GEL LAK
 ošetrenie zarastajúcich nechtov
 depilácia predkolenia a celých nôh
 peeling, výživná maska, parafínový zábal
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