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10 ročné bilancovanie Baníckeho cechu Rudňany
26. septembra 2009 o 10-tej hodine sa v
Spoločenskej sále Obecného úradu uskutočnilo slávnostné zasadnutie Baníckeho cechu
Rudňany k 10-tému výročiu jeho založenia,
ako aj k 5. výročiu otvorenia zariadenia obecného úradu a baníckeho cechu „ Archívu baníctva v Rudňanoch“.
Zasadnutie sa začalo netradične. Spevácka skupina Baníckeho cechu v baníckych uniformách a spevácka skupina Rudnianka spoločne zaspievali hymnickú pieseň „ Zdar Boh
hore“. Potom sa premietla časť video záznamu z
ustanovujúceho zhromaždenia Baníckeho cechu
Rudňany z roku 1999.
Schôdzu otvoril a viedol poverený člen VV BC
Anton Šarík. Privítal prítomných členov BC a
zvlášť hostí, ktorí svojou účasťou taktiež zvýraznili význam založenia tejto spoločenskej organizácie.
Podujatia sa zúčastnilo 29 hostí a to:
- za ministerstvo hospodárstva SR
JUDr. Vilim Dušan
- primátor mesta SNV – Mgr. Ján Volný
- starosta obce Smolník – PhDr. Brutovská
- za združenie baníckych spolkov a cechov – predseda Ing. Jaroslav Malchárek, CSc
- za Košický banícky cech–Prof. Jozef Slavkovský
Doc. Juraj Ďurovec, PhDr. Solárová
- za Malokarpatský banícky spolok Pezinok – Štefan Oravec, Marika Pastorová
- za Spolok Permon Marianka – Doc. Ján Sand a
Jozef Král
- za Gemerský banícky spolok – Ing. Dušan Oravec PhDr. Ing. Karol Tománi, Jozef Kravec
- za Banícky spolok Spiš SNV -Ing. Vladimír Klaučo, Ing. Milan Karásek, Ing. Vladimír Fabian,

Ing. Tomko, Ing. Košťál
- za Reklamnú agentúra VANOKU – SNV – Iveta
Centková
- za Banícky cech BRATSTVO Smolník – Anton
Horváth
- za Východosl. kameňolomy SNV – Vladimír Salaj
- za Obecný úrad Rudňany – zástupkyňa starostu
– p. Eva Chroustová
Poslanci – JUDr. Vladimír Chroust, Ing. Mária
Malecová, Mária Dulová, František Vytykáč
Po otvorení schôdze si účastníci minútou ticha uctili pamiatku zosnulého člena BC Floriana
Gavendu a 20 baníkov a záchranárov, ktorí 10. augusta 2009 zahynuli pri najväčšej tragédii slovenského baníctva v Handlovskej bani. Pán Anton
Šarík poďakoval členom BC, ktorí pre deti nebohých baníkov vyzbierali 281 EUR, ktoré boli zaslané na určené konto v peňažnom ústave v Handlovej.
Nosným bodom programu bola prezentácia
publikácie 10 rokov Baníckeho cechu Rudňany,

ktorá hodnotí činnosť BC počas jeho 10 ročného
pôsobenia. Skromnú knižku uviedol a s obsahom
oboznámil predseda BC Ing. Cyril Kacvinský. Po
predstavení publikáciu do života uviedli : Iveta
Centková – spracovateľka nášho návrhu a zároveň
aj realizátorka a najstarší člen BC, 89 ročný dlho-

ročný pracovník závodu Klement Kalafut poliatím
knižky baníckym rumom a poklepaním baníckym
fokošom.
Ďalšia časť sa niesla v znamení odovzdávania
ocenení :
- z rúk zástupcu Ministerstva hospodárstva
SR JUDr. Vilima prevzal za obec Rudňany jej starosta Miroslav Blišťan „ Čestný odznak ministra
hospodárstva SR“ za zachovanie tradícií. Odznak
bol udelený za výstavbu pamätníka smrteľných
úrazov na miestnom cintoríne, za účinnú pomoc
pri zriadení Archívu baníctva a 10 ročnú podporu
činnosti Baníckeho cechu,
- ďalej Výkonný výbor BC udelil Ďakovné listy
pre: Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Rudné bane
š.p. Banská Bystrica, Obecný úrad Rudňany, Reklamnú agentúru VANOKU s.r.o. Sp.Nová Ves,
SABAR s.r.o. Markušovce, Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky a.s. Novoveská Huta
- Pamätné listy- Ing. Ladislavovi Sabovi – in memoriam, Jozefovi Makarovi – in memoriam
všetkým predsedom, čestným predsedom a členom Baníckeho cechu, ktorí sa aktívne zapájali
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do činnosti počas10 ročnej existencie BC:
Ing. Kornel Malatinský Ing. Vladimír Klaučo
Ing. Zámora Peter, CSc Ing. Jaroslav Baláž, CSc
Ing. Barčák AlexanderIng. Štefan Bajkay
Ing. Ondrej FábryIng. Jozef Hudáček
Klement Kalafut, Justin Ažaltovič, František Klein. Po slávnostnom zasadnutí boli odovzdané
Gratulačné listy členom BC, ktorí sa v roku 2009
dožili alebo dožijú okrúhleho životného jubilea:
50 rokov Ing. Ľuboš Kováč
Jozef Ogurčák
60 rokov JUDr. Peter Kamas
Ing. Víťazoslav Kubík
Juraj Duboš
70 rokov Ing. Eduard Müncner
Ján Harviščák
Karol Dugas
75 rokov František Mindák
Ivan Mrva
Pavol Babic
80 rokov Ing. Vladimír Augustini
Ing. Pavol Krajňák
Slávnostná časť zasadnutia bola ukončená
baníckou hymnou „Banícky stav buď vždy velebený“. Program pokračoval položením kytice kvetov k Pamätníku pracovných úrazov na miestnom
cintoríne, prehliadkou vyhlásených Národných
kultúrnych pamiatok /NKP/ a baníckeho archívu
Akciu je možné hodnotiť ako veľmi úspešnú,
keďže bola zvládnutá ako po obsahovej, tak aj po
organizačnej stránke, o čom svedčili pochvalné
vyjadrenia našich hostí.
K úspechom prispeli niektorí členovia výboru BC, ale organizačne i takmer všetci pracovníci
Obecného úradu v čele so starostom obce, vrátane pracovníčok pri príprave stravy v kuchyni.
Srdečná vďaka všetkým
Anton Šarík, Člen VV BC Rudňany
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Informátor OcÚ
Oznámenie o mieste a čase konania volieb
Podľa § 24 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. oznamujeme
Voľby do Košického samosprávneho kraja sa budú konať 14. novembra 2009 v čase od 7.00 hodiny do
22.00 hodiny.
Volebný okrsok č. 1 Základná škola Rudňany č. 96
V tomto okrsku volia voliči z časti obce – Zabijanec, Rochus, Huta, Zimná dolina, Zimné, Cintorínska
Volebný okrsok č. 2 – Obecný úrad Rudňany
V tomto okrsku volia voliči z časti obce – Podbrezová, Stupy, Zapálenica, Závistlivec, Ždiarik, 5RPII,
Petoraká, voliči s trvalým pobytom - obec Rudňany

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/
Je základným rozvojovým dokumentom, ktorého cieľom je sformulovať predstavu o smerovaní obce,
vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a súčasne je v súlade s prijatými koncepciami štátu,
VÚC, stratégiou rozvoja príslušného regiónu, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrnym dedičstvom a pod. PHSR je otvorený dokument, ktorý by sa mal každoročne prehodnocovať a aktuálne
dopĺňať. Do budúcna jeho vypracovanie je taktiež jednou z podmienok pri prideľovaní finančných
prostriedkov z eurofondov. Náš pôvodný PHSR je z mája 2004. Nedostatkom je, že nebol prehodnocovaný a aktualizovaný. Z uvedeného dôvodu p. starosta obce vymenoval 18-člennú pracovnú skupinu ,
ktorá má byť Spišskej regionálnej rozvojovej agentúre v Spišskej Novej Vsi nápomocná pri jeho vypracovaní. Pri identifikovaní problémov obce chcem osloviť touto cestou aj Vás, vážení spoluobčania, aby
ste svoje myšlienky a názory k uvedeným oblastiam pripomienkovali a tak sa aj Vy stali spolutvorcami
tak dôležitého dokumentu, týkajúceho sa budúcnosti nás všetkých. Ide o:
- životné prostredie, technickú infraštruktúru, dopravu a bezpečnosť
- ekonomický rozvoj obce
- bývanie, sociálnu a zdravotnú starostlivosť
- školstvo, mládež, šport, vzdelávanie, voľný čas
- históriu, kultúrny život obce, kvalitu verejného života.
Eva Chroustová, zást.starostu obce

Upozornenie
Obec Rudňany , ako správca daní a miestnych poplatkov u p o z o r ň u j e občanov , ktorý si
doposiaľ nesplnili daňovú povinnosť v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov / t.j. úhrada dane z nehnuteľnosti - za pozemky, stavby, byty, úhrada poplatku za odvoz a likvidáciu domového
odpadu , daň za psa, cintorínske poplatky a ostatné/ nech tak urobia ihneď , najneskôr do 30.10.2009.
Pri nesplnení povinnosti obec vyrubí občanovi pokutu v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v
znení neskorších predpisov a nedoplatky bude musieť vymáhať súdne.
Referát daní a poplatkov, Cvengrošová

Horizont 8 / 2009

3

Blíži sa 1. november Sviatok všetkých svätých, kedy si spomíname na všetkých blízkych, ktorí už nie
sú medzi nami. V tieto dni častejšie navštevujeme cintoríny, upravujeme a skrášľujeme miesta posledného odpočinku zosnulých, zapaľujeme sviečky a v tichej úcte spomíname.
Určite ste si všimli, že na našom cintoríne sa uskutočnila rekonštrukcia schodov, ktorú realizovala Stavebná a obchodná spoločnosť IGLO, s.r.o. Spišská Nová Ves ( na základe výberového konania).
Táto rekonštrukcia bola financovaná z rezervy úradu vlády SR vo výške 26 555,14 EUR (800 000 Sk).
Veríme, že tak ako po iné roky aj tohto roku si občania upravia okolie hrobových miest, aby sme si
dôstojne uctili pamiatku našich blízkych zosnulých.

Vybrali sme pre Vás…
zo stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Životné minimum a jeho výpočet (stav od 1.7.2009)
Sumy životného minima
Zákon o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod
ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
• K 1. júlu 2009 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny SR č. 252/2009 Z. z.
• K 1. júlu 2008 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 225/2008 Z. z.
• K 1. júlu 2007 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 291/2007 Z. z.
• K 1. júlu 2006 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 415/2006 Z. z.
• K 1. júlu 2005 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 262/2005 Z. z.
• K 1. júlu 2004 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 372/2004 Z. z.
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú sa považuje suma alebo úhrn súm:
• 185,19 EUR ( 5 579,03 Sk ) mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
• 129,18 EUR ( 3 891,68 Sk ) mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
• 84,52 EUR ( 2 546,25 Sk ) mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.
Výpočet súm životného minima v modelových situáciách
Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu
185,19 EUR ( 5 579,03 Sk ) mesačne.
Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
185,19 EUR ( 5 579,03 Sk ) + 84,52 EUR ( 2 546,25 Sk ) = 269,71 EUR ( 8 125,28 Sk)
a predstavuje sumu 269,71 EUR ( 8 125,28 Sk ) mesačne.
Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa
vypočíta nasledovne,
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185,19 EUR ( 5 579,03 Sk ) + 84,52 EUR ( 2 546,25 Sk ) = 269,71 EUR ( 8 125,28 Sk)
a predstavuje sumu 269,71 EUR ( 8 125,28 Sk) mesačne.
Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku) sa
vypočíta nasledovne,
185,19 EUR ( 5 579,03 Sk ) + 129,18 EUR ( 3 891,68 Sk ) = 314,37 EUR ( 9 470,71 Sk )
a predstavuje sumu 314,37 EUR ( 9 470,71 Sk ) mesačne.
Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
185,19 EUR ( 5 579,03 Sk ) + 129,18 EUR ( 3 891,68 Sk ) = 314,37 EUR ( 9 470,71 Sk )
a predstavuje sumu 314,37 EUR ( 9 470,71 Sk ) mesačne.
Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
185,19 EUR(5 579,03 Sk) + 129,18 EUR ( 3 891,68 Sk )+ 84,52 EUR( 2 546,25 Sk) = 398,89 EUR (12 016,96 Sk )
a predstavuje sumu 398,89 EUR (12 016,96 Sk ) mesačne.
Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
185,19 EUR ( 5 579,03 Sk ) + 129,18 EUR ( 3 891,68 Sk ) + 84,52 EUR ( 2 546,25 Sk ) + 84,52 EUR ( 2 546,25 Sk ) + 84,52 EUR (
2 546,25 Sk ) = 567,93 EUR (17 109,46 Sk )
a predstavuje sumu 567,93 EUR (17 109,46 Sk ) mesačne.
Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
185,19 EUR ( 5 579,03 Sk ) + 129,18 EUR ( 3 891,68 Sk ) + 129,18 EUR ( 3 891,68 Sk ) + 84,52 EUR ( 2 546,25 Sk )= 528,07 EUR
( 15 908,64 Sk )
a predstavuje sumu 528,07 EUR ( 15 908,64 Sk ) mesačne.
Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom
sa vypočíta nasledovne,
185,19 EUR ( 5 579,03 Sk ) + 129,18 EUR ( 3 891,68 Sk ) + 84,52 EUR ( 2 546,25 Sk ) + 84,52 EUR ( 2 546,25 Sk ) = 483,41 EUR
(14 563,21 Sk )
a predstavuje sumu 483,41 EUR (14 563,21 Sk ) mesačne.
Dávka v hmotnej núdzi
Všeobecné informácie
Zákon upravuje právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke,
ktorých cieľom je spolu s jeho príjmami zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi s prispením aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno
teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.
Podmienky nároku - hmotná núdza
Jednou z podmienok nároku na dávku v hmotnej núdzi je stav, kedy príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne
posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
Tento stav sa definuje ako stav hmotnej núdze.
Oprávnená osoba
Na účely zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi má nárok
• občan Slovenskej republiky,
• cudzinec,
• osoba bez štátnej príslušnosti,
• azylant,
• cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,
• odídenec s pobytom na území SR na základe povolenia príslušného orgánu,
• zahraničný Slovák s pobytom na území Slovenskej republiky,
ak sa im pomoc neposkytuje podľa osobitných predpisov alebo podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky viazaná.
Osobitné predpisy:
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Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č.480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2002 Z. z.).
Spoločne posudzované osoby
Fyzické osoby, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a
pomoci v hmotnej núdzi sú
• manžel a manželka,
• rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
• rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v
domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok.
Fyzické osoby sa neposudzujú spoločne, ak nežijú v domácnosti z dôvodu, že je fyzickej osobe alebo fyzickým osobám poskytovaná
odborná pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. a)zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo z dôvodu, že je fyzickej osobe poskytovaná starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č.466/2008 Z. z. .
Príjem
Za príjem sa na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi považuje príjem v zmysle § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.
Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú
• príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa zákona o dani z príjmov po odpočítaní
o poistného na povinné zdravotné poistenie,
o poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti,
o preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,
o ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb,
• príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb okrem
o prijatých náhrad škôd,
o náhrad nemajetkovej ujmy,
o plnenia z poistenia majetku,
o plnenia z poistenia zodpovednosti za škody okrem platieb prijatých ako náhradu za stratu príjmu,
• sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné,
• náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej zákonom o cestovných náhradách,
• ďalšie príjmy fyzických osôb po odpočítaní dane z dedičstva, dane z darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.
V prípade straty sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.
Za príjem sa na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi nepovažujú príjmy uvedené v § 4 ods. 3 zákona č.601/2003 Z. z. o životnom minime
Za príjem sa nepovažujú
• jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,
• peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného
postihnutia, okrem príspevku za opatrovanie,
• zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
• jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
• štipendiá,
• jednorazový príspevok podľa zákona po vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 podľa zákona č.
410/2004 Z. z.
• príspevok na stravu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
• resocializačný príspevok podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
• vianočný príspevok podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
Nad rámec toho sa za príjem pri posudzovaní hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienka pomoci v hmotnej núdzi
sa na účely tohto zákona nepovažuje
• 25 % z príjmu zo závislej činnosti osôb
• 25 % zo starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o
1% priznaného starobného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia,
• 25 % z materského,
• 25 % z invalidného dôchodku,
• 25 % zo sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity,
• 25 % zo sirotského dôchodku,
• 25 % z vdovského alebo vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek,
• prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu alebo dávka toho istého druhu vyplatená v členskom
štáte EÚ, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej konfederácii naj-
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viac vo výške prídavku na dieťa ustanovenej zákonom o prídavku na dieťa
• nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa zákona o obecnom zriadení,
MŠ 5RP II na výlete v ZOO
• príjem z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy a príjmy získané na základe dohody o vykonaní práce do výšky
dvojnásobku životného minima získané za 12 mesiacov,
• príjem žiaka strednej školy a príjem študenta vysokej školy, ktorý študuje dennou formou štúdia získaný za 12 mesiacov, ak tento
príjem neprevyšuje 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu,
• štipendiá
• náhrada časti cestovných výdavkov a náhrada cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti,
• príspevok na náhradu cestovných výdavkov na konanie aktivít vymedzených v individuálnom akčnom pláne podľa zákona o službách zamestnanosti,
• úhrada výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné uchádzačovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpečuje vzdelávanie a príprava pre trh práce podľa zákona o službách zamestnanosti,
• príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky
podľa zákona o službách zamestnanosti,
• príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa zákona o službách zamestnanosti,
• dávka počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím,
• príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
• 50 % príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
• podpora alebo príspevok poskytnuté z prostriedkov nadácii a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia účelovo určené pre jednotlivca na posilnenie účinkov v pomoci v hmotnej núdzi najviac do výšky 12
násobku životného minima získaných v bežnom roku,
• zamestnanecká prémia a daňový bonus,
• príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,
• odmena za produktívnu prácu žiakovi, ktorý v rámci praktického vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom vykonáva produktívnu prácu podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č. 184/2009 Z. z.,
• hmotné zabezpečenie žiaka strednej odbornej školy, ktoré slúži na úhradu nákladov spojených s jeho odborným vzdelávaním podľa
zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č.184/2009 Z. z.
Rozhodujúce obdobie
Príjem na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa zisťuje za
kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a
pomoc v hmotnej núdzi; pritom sa prihliada na priemerný mesačný príjem za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním
žiadosti.
Započítavanie príjmov
Za vlastné pričinenie zabezpečenia príjmu alebo zvýšenia príjmu na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných
životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa považuje najmä
• vlastná práca,
• užívanie vlastného majetku,
• uplatnenie zákonných nárokov.
Pri posudzovaní hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa na účely zisťovania
príjmu započítavajú
• u posudzovaného občana jeho príjem a príjem jeho manžela (manželky),
• u posudzovaného občana jeho príjem, príjem jeho manžela (manželky), príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti a
príjem detí do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti,
• u posudzovaných rodičov s nezaopatrenými deťmi príjem týchto rodičov, príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti a
príjem detí do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti,
• u posudzovaných rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjem a príjem, ktorý na ne poberá iný občan, a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti,
• u posudzovaného nezaopatreného dieťaťa, ak žije v domácnosti s iným občanom, jeho príjem a príjem, ktorý na neho poberá tento
občan.
Posudzovanie majetku
Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi, ani keď ich príjem nedosahuje životné minimum, ak si svojím majetkom môžu zabezpečiť základné životné podmienky a
pomôcť v hmotnej núdzi.
Za majetok sa považujú
• hnuteľné veci,
• nehnuteľné veci,
• práva, ak to ich povaha pripúšťa,
• majetkové hodnoty, ak to ich povaha pripúšťa.
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Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, si majú pomôcť v hmotnej núdzi:
• užívaním vlastného majetku,
• správou vlastného majetku,
• predajom vlastného majetku
• prenájmom vlastného majetku.
Od občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, nemožno požadovať predaj alebo prenájom
• nehnuteľnosti, ktorú užívajú na primerané trvalé bývanie, (pozn. na primeranosť nehnuteľnosti užívanej na trvalé bývanie sa neprihliada, ak občan a fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, dovŕšili dôchodkový vek),
• poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užívajú pre svoju potrebu,
• hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti, alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo
peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
• osobného motorového vozidla, ktorého sú držiteľom alebo vlastníkom a
o využívajú ho na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo
o jeho hodnota podľa znaleckého posudku nie je vyššia ako 35-násobok životného minima ( 6 481,65 EUR = 195 266,18 Sk ) , alebo
• hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s dobrými mravmi.
Uplatnenie zákonných nárokov
Ak si občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, neuplatnia svoje zákonné
nároky, ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi, nepovažujú sa za občanov v hmotnej
núdzi.
Zákonnými nárokmi, ktorých uplatnením je možné zabezpečiť si základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi, sú
• výživné,
• náhradné výživné,
• dávky nemocenského poistenia (napr. nemocenské, materské),
• dávky dôchodkového poistenia (napr. starobný, invalidný dôchodok),
• dávky úrazového poistenia,
• dávky garančného poistenia,
• nároky z pracovnoprávnych vzťahov,
• dávky výsluhového zabezpečenia,
• opakované štátne sociálne dávky, okrem prídavku na dieťa.
Výška dávky v hmotnej núdzi
Dávka predstavuje od 1. septembra 2009 sumu
• u jednotlivca 60,50 EUR ( 1 822,62 Sk ) mesačne,
• u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 115,10 EUR ( 3 467,50 Sk ) mesačne,
• u jednotlivca s viac ako 4 deťmi 168,20 EUR ( 5 067,19 Sk) mesačne,
• u dvojice bez detí 105,20 EUR ( 3 169 Sk ) mesačne,
• u dvojice s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 157,60 EUR ( 4 747,86 Sk ) mesačne,
• u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 212,30 EUR ( 6 395,75 Sk ) mesačne.
Dávka patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi, a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na
zabezpečenie základných životných podmienok.
Uvedené sumy dávky sa zvyšujú od 1. septembra 2008 o 13,50 EUR (406,70 Sk) mesačne, ak je občan alebo fyzická osoba, ktorá sa
s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, tehotná žena. Toto zvýšenie patrí tehotnej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ak preukáže svoje tehotenstvo tehotenským preukazom a počas tehotenstva pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu.
Dávkou je aj 13,50 EUR ( 406,70 Sk ) mesačne u občana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje, ak je rodičom
dieťaťa do jedného roku veku.
Dávkou je aj 17,20 EUR ( 518,17 Sk ) mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v
hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku. Dávka sa poskytuje od začiatku školského roka v období školského
vyučovania a školských prázdnin.
Dávka patrí len jednému z rodičov bez ohľadu na počet detí do jedného roku veku.
Určenie výšky dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi
• ustanovenými sumami dávky v hmotnej núdzi,
• sumou príspevku na zdravotnú starostlivosť,
• sumou aktivačného príspevku,
• ustanovenými sumami príspevku na bývanie,
• a sumou ochranného príspevku
a príjmom.
Ak dávka a príspevky patria občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi, a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne
posudzujú, výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov a ich príjmom a poskytujú sa v jednej sume.
Ak je výška dávky a príspevkov nižšia ako 1 EUR , dávka a príspevky sa nevyplácajú.
Zákonom ustanovené sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke môže upraviť k 1. septembru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.
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Z redakčnej pošty
Dňa 22.09.2009 zavítala k nám milá návšteva z Veľvyslanectva USA v Bratislave pani
Suzanne M. Ball a z Úradu obrannej spolupráce armády USA v Bratislave pán major John
Dimeling a pán Ing. Ivan Bílý. Prišli k nám odhaliť na budove Materskej školy 5 RPII v Rudňanoch pamätnú tabuľu americkej armády,
ktorá rekonštruovala bývalú kotolňu na budovu Materskej školy. Na pôde našej obce ich privítal starosta obce pán Miroslav Blišťan, zástupkyňa starostu obce pani Eva Chroustová a
predseda kultúrnej a športovej komisie pri OcZ
pán Vladimír Bodziony. I keď táto pamätná tabuľa bola odhalená iba teraz, my v materskej škole
sa môžeme pochváliť už prvými úspechmi našej
práce.
Naša materská škola bola otvorená 1. 4. 2004
a chodí do nej 51 detí. Dve triedy sú väčšinou deti
predprimárneho vzdelávania a jedna trieda v počte 15 detí sú deti mladšie vo veku 3, 4 ročné. Kapacitne táto materská škola nestačí, každý rok ne-

umiestnime v nej asi 10 detí, ktoré sú mladšie a
my nemáme pre nich miesto. Naše deti veľmi rady
chodia do tejto materskej školy. Učia sa základné
hygienické návyky, spoločenské správanie, rozvíjajú poznanie a uplatňujú alternatívne prvky na
dosiahnutie primeranej, sociálno - emocionálnej
a perceptuálno - motorickej úrovne osobnosti dieťaťa s dôrazom na rozvoj tvorivosti a zážitkového
učenia hrou tak, aby dieťa malo možnosť rozvíjať
kompetencie a zodpovednosť so zameraním na
svoju jedinečnosť.
Chcem sa poďakovať armáde USA, ale i ostatným sponzorom a hlavne starostovi obce Rudňany p. Blišťanovi, i pani Erike Sabovej, ktorá sa zaslúžila svojou prácou i prostredníctvom rodičov
našich detí o to, aby sa deti mohli v tejto škôlke
spokojne učiť. Úspechom detí je zaradenie detí z
MŠ do prvého ročníka základnej školy bez zaradenia do nultého ročníka. Deti prostredníctvom
svojich učiteliek prekonávajú jazykovú bariéru,
ktorá je hlavne v prvých mesiacoch školského roka
veľmi veľká a pomáhajú nám ju s deťmi prekonať i
rómske asistentky - matky.
Deti smelo vystupujú na verejnosti pri rôznych
akciách kultúrnym programom a v kolektíve svojich rovesníkov prekonávajú strach z nového
prostredia i cudzích ľudí.
Naše ď a k u j e m si zaslúžia ľudia, ktorí stáli
pri zrode tejto materskej školy a tabuľa, ktorá na
nej svieti nám ich bude pripomínať stále. Ešte raz
srdečne ďakujeme spolu s našimi deťmi i rodičmi.
Po slávnostnom odhalení pamätnej tabule si
hostia prezreli vyučovací proces v materskej škole,
priestory komunitného centra, v krátkom rozhovore sa oboznámili s činnosťou komunitného centra a materskej školy a s celkovým využitím
priestorov budovy materskej školy, ktorej prestavbu financovali. K pamätnej tabuli sme od nich dostali aj materiálny dar – nábytok a didaktické pomôcky pre materskú školu a predškolský klub.
Po odchode z lokality 5RPII si boli prezrieť aj
lokalitu Zabíjanec II, kde sa nachádza obecná budova vhodná taktiež na prestavbu na materskú
školu a komunitné centrum a hostia prisľúbili podľa svojich možností byť nápomocní pri jej sprevádzkovaní.
Po spoločnom obede v spoločenskej sále obecného úradu si prezreli aj priestory obecného úradu, oboznámili sa s históriou obce. Ich sprievod-
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com bol predseda kultúrnej a športovej komisie
pán Vladimír Bodziony.
Zdenka Schneiderová
Riaditeľka MŠ 5RPII Rudňany

Návšteva zástupcov EK v Rudňanoch
Dňa 23.9.2009 sa v komunitnom centre 5RPII
v Rudňanoch konal míting delegácie EK so starostom obce pánom Miroslavom Blišťanom a so zástupkyňou starostu obce pani Evou Chroustovou.
Úradníci z Bruselu, ktorí sa zaoberajú rómskou
otázkou v celej Európe, boli hlavne z oddelení DG
REGIO a DG EMPLOYMENT. Delegáciu viedla
Katarína Mathernová, zástupkyňa riaditeľa pre

regionálnu politiku EK. Zaujímali sa o problémy
obce, o konkrétne riešenia a pomoc, akú by obec
potrebovala. V rámci individuálnych stretnutí si
prezreli vzdelávanie detí v materskej škole, skvalitňovanie bývania v obecných nájomných bytoch
aj za pomoci sporiaceho programu IDA a pôžičkového programu HfH a tiež o služby, ktoré sú
poskytované v komunitnom centre .
Rudňany boli jednou z mnohých obcí, ktoré
si delegácia pozrela na Východnom a Strednom
Slovensku.
D.Pustulková
KC 5RPII Rudňany

KALO ČANGALO
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2007
založilo tradíciu Rómskeho filmového festivalu
Martina Slivku KALO ČANGALO. V dňoch 21.9.
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– 26.9.2009 sa konal III. ročník tohto multikultúrneho medzinárodného festivalu o Rómoch pre
Rómov i nie- Rómov. Centrum festivalu bolo v Sp.
Novej Vsi v kine MIER, okrem toho sa v rámci festivalu premietali filmy aj v pobočkách festivalu v
Nitre, Vrábľoch, Veľkom Záluží, Rimavskej Sobote, Fiľakove, Liptovskom Mikuláši, Poprade, Spišskom Štiavniku, Rudňanoch a Markušovciach. Aj
tento rok bola prezentovaná projekcia španielskej,
ale aj českej, maďarskej, slovenskej, srbskej a
iných kinematografií.
Jeden z cyklu dokumentárnych filmov bol premietaný aj u nás v Rudňanoch. Bol to film ROMALE, ktorý natočil izraelský filmár Yoram Porath o
živote rómskej komunity z lokality Pätoracké a
5RPII v Rudňanoch. Pre veľký divácky záujem bol
film premietaný vonku pred budovou materskej
školy a komunitného centra vo večerných hodinách v pondelok 21.9.2009. Bolo zvláštne vidieť
samých seba na filmovom plátne, vidieť, ako žijem,
ako sa správam, hovorím. V mnohých, ktorí vo filme vystupovali, to vyvolalo zmiešané pocity. Tešili sa, že sa vidia na filmovom plátne, ale zároveň
sa obávali, ako to príjmu iní, ktorí tento film uvidia.
Návšteva filmového festivalu sa postupne pre
obyvateľov lokality 5RPII stáva tradíciou. Tento
rok sa však premietania filmov mohli vďaka finančným možnostiam zúčastniť až 2 krát, prvá
skupina, ktorú tvorili väčšinou dospelí, sa zúčastnila večerného premietania filmu Cinka Panna na
námestí pred Spišským divadlom v Spišskej Novej Vsi. Druhá skupina prevažne mládeže vo veku
12 až 18 rokov si tento film pozrela na premietaní
v piatok večer v kine MIER v Spišskej Novej Vsi.
Filmový festival KALO ČANGALO a Rudňany patria k sebe už od počiatkov festivalu v roku
2007. Už v rámci prvého ročníka bol v komunitnom centre 5RPII Rudňany premietaný film
„O Soni a jej rodine“. Odvtedy navštevujeme
festival pravidelne každý rok a zúčastňujeme sa aj
niektorých jeho sprievodných podujatí. Veríme, že
tejto tradícii ostaneme verní aj naďalej a že sa nám
podarí finančne zabezpečiť účasť aj na budúcoročnom IV. ročníku festivalu.
D.Pustulková
KC 5RPII Rudňany
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Futbal

Zo športu

„A“ mužstvo
Rešica – Rudňany
0:0
Rudňany – Veľké Kapušany
2
:
1
(g: Kukolj, Pončak)
Veľký Folkmar- Rudňany
1:1
(g: Baluch)
Rudňany – Šaca Brekov
6
:
1
(g: Polkabla 2, Kukolj 2, Zajac, Petruľa)

Kolky

Dorast

VKL 2009/2010 – 1

Lokom. Košice – Rudňany
Prakovce – Rudňany
Rudňany – V. Ida

M. Gonda

3:3
7:0
12:0
A. Andrássy

I. kolo
MKK Strážske 1 s. 2 s. 3 s. 4 s. s.b. b.
Konečný
1
Marián
115 128 117 119 3
Meňovčík
0
0
Pavol
121 102 115 98
Cibuľka Ján
Šandor
Vladimír

sk.

sk.

b. s.b. 4 s. 3 s. 2 s. 1 s.

479

480

0

1

117 136 119 108

Benko Štefan

436

465

1

4

109 118 106 132

470

426

0

1

105 104 109 108

Benko Ivan
Hradiský
Tomáš

494

462

Gonda Marián

140 107 105 166

3

1

124 118 128 124

3

1

0

1

111 114 131 106

Spolu

9

2

1879 1833

0
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Spolu

5
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Body

OŠK Rudňany

Body

3.kolo
0ŠK
Rudňany
Benko
Štefan
Hradiský
Tomáš
Benko
Ivan
Gonda
Marián

1 s. 2 s. 3 s. 4 s. s.b.

b.

sk.

0,5 451

sk.

b.

s.b.

4 s.

455

0,5

2

124

113 100 115 123

2

117 102 126 129

3

1

474

457

0

1

111

2

0,5

405

457

0,5

2

107

4

1

503

417

0

0

11

2

1833 1786

0

5

5

:

1

92

96

109 108

111 130 119 143
Spolu
Body

3 s. 2 s. 1 s. Medzilaborce
Štenko
111 117 103
Andrej st.
Štenko
120 119 107
Adrián ml.
Lapišák
100 129 121 Mikuláš

1113 102

94

108 Daňo Aleš

Spolu
Body

4.kolo
KK Šemša

1 s. 2 s. 3 s. 4 s. s.b. b.

Kuba Peter st.
Kuba Martin
st.
Novotný
Miroslav

122 129 126 128

4

1

505

443

0

0

102 123 104 114 Nuber Ivan

146 120 129 136

4

1

531

428

0

0

118 113 101

126 147 121 100

4

1
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0

0

94

105 113 124 Bodnovič Dano

Sopko Pavol

154 115 131 141

3

1

541
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0

1
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113 118 93
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2
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1
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0

Spolu
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b. s.b. 4 s. 3 s. 2 s. 1 s. 0ŠK Rudňany
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Gonda Marián

Benko Ivan

Spolu
Body
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Obyvateľstvo obce
k 13. 10. 2009

Spoločenská rubrika
Narodenie
– došlo po uzávierke
jún – júl
Alexandra Pechová
Patrik Dunka
Ján Borák
Nikola Horváthová
Kamila Horváthová
Viktória Kalafutová
Andrej Kalafut
Trinidad Horváthová
Alexandra Tulejová
Anežka Tulejová
Nikolas Horváth
Dávid Horváth
Vanesa Kačicová
Regína Horváthová
Tatiana Kroščanová
Anežka Horváthová
Alexandra Tulejová
Sebastián Horváth
Terézia Szentkeresztyová
Zuzana Tomášková
Kamil Horváth
Tadeáš Zekucia
Alex Šmelko
Timur Kaprál
Michala Pokutová
Nikola Červeňáková
Alexander Horváth
Samanta Horváthová
august – september
Matúš Horváth
Marcela Horváthová
Ivana Horváthová
Nikolas Farkalin
Dalibor Gabčo
Lukáš Staňa
Jazmína Horváthová
Saša Horváthová
Salome Horváthová
Dominika Horváthová
Nella Kováčová
Peter Horváth

Stav podľa vekových kategórií

Ladislav Horváth
Daniel Berky
Alexandra Horváthová
Mária Horváthová
Igor Horváth

Odsťahovanie
Marianna Milaniaková

Prisťahovanie
Jozef Trgiňa

Významné životné
jubileá v mesiaci
október
85 rokov
Mária Centková
80 rokov
Ondrej Mrovčák
Margita Šišková
75 rokov
Helena Andrassyová
Albína Malejčíková
Monika Farkašová
70 rokov
Štefan Hosár
65 rokov
Gabriela Kalafutová
60 rokov
Justína Šomšágová
Helena Krauszová
Rudolf Kopinec
Ľudmila Sýkorová

Naši najstarší
jubilujúci občania
Janka Švedová
96 rokov
Juliana Cvengrošová
94 rokov
Adriena Kumorovitzová
91 rokov

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

3742/1742 1849/840 1893/902

Deti do 18 rokov

1441/1047

705/500

736/547

– z toho do 15 rokov

1233/ 931

600/438

633/493

Ostatní obyvatelia

2301/ 695

1144/340 1157/355

Policajné okienko
Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti
v obci Rudňany:
Za mesiac september 2009 bol spáchaný:
1 trestný čin – zanedbanie povinnej výživy
10 priestupkov
1 priestupok proti majetku- drobná krádež v potravinách
6 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu – rôzne schválnosti a drobné ublíženie na zdraví, vyhrážanie
sa ublížením na zdraví
1 priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a to jazda pod vplyvom alkoholu
2 iné priestupky – požívanie alkoholických nápojov
maloletými – mladistvými osobami
V jednom prípade sa doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa priestupku, kde sa jednalo o výmenu visiaceho zámku na pivnici.
Tieto informácie poskytol starší referent pre riadenie
policajnej stanice npor. Stanislav Varša, Obvodné oddelenie PZ Markušovce
Spomienka
Už nevidíš slnko, krásny deň, vo veľkej diaľke snívaš svoj večný sen. Odišla si od nás,
my zostali sme v žiali, ale navždy budeš v
srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 28.9.2009 uplynulo 10 rokov od
chvíle, kedy nás navždy opustila milovaná mamička, babička a prababička Apolónia Kellnerová. Kto na ňu nezabudol, alebo
komu chýba tak ako nám, venujte jej tichú spomienku.
Päť detí s rodinami

Poďakovanie
Dňa 19.9.2009 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým zosnulým, Michalom Kucajom, ktorý nás opustil vo veku 69 rokov. Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí ho prišli s nami
odprevadiť na jeho poslednej ceste. Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a slová útechy.
Manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina
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