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Čas vianočný
Vianoce sú časom pohľadov na zimnú prírodu. Na zasneženú čistú bielu krajinu, ktorá
človeka pohltí, aby potom celý skrehnutý si
doma zohrial ruky na horúcej, pariacej sa šálke
bylinkového čaju.
Vianoce sú časom priateľským, keď sa stretávame s tými, ktorých niekedy aj celý rok nevidíme. Alebo ich vidíme veľmi málo. A blaží
nás pocit – vnímame ho oveľa silnejšie, že stále máme niekoho vedľa seba, na koho sa môžeme
spoľahnúť, kto tu bude, aj keď slávnostné chvíle
pominú.
Vianoce sú časom zábavným, keď sa organizujú rôzne benefičné koncerty, vianočné programy, koncoročné párty s kolegami v práci…
Vianoce sú časom radostným – o tom by vedeli najlepšie rozprávať deti.
Sú aj časom spomienkovým na tých, ktorí tu
pred rokom s nami ešte boli a už nie sú.
Vianoce sú časom vôní- kapustnice, vypráža-

december 2009

Nepredajné

nej ryby, medovníkov, koláčov od výmyslu sveta,
živého stromčeka čo tróni v izbe.
A sú aj časom vinšov, vianočných piesní, kolied. Vianoce a koledy majú zvláštnu moc, keď to
nábožné, duchovné sa dotkne aj tých, ktorí celý rok
nevstúpia do Božieho chrámu. Na Vianoce ich to
tam však volá, lebo Polnočná svätá omša má svoje kúzlo, keď zhasnú svetlá a pod klenbou zaznie
Tichá noc. Vtedy hádky zostávajú zabudnuté a
pokora sa zahniezdi v človeku.
Záverom vám milí spoluobčania želám, aby
pre vás boli Vianoce časom dávania a delenia, časom, v ktorom ukážete ľuďom, ktorí vám ležia na
srdci, čo pre vás znamenajú.
Pekné a čarovné Vianoce vám všetkým!!!
Miroslav Blišťan, starosta obce

Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým,
dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky.
Cez Vianoce vyber lásku, každému daj trochu,
nech nám nikdy nezovšednie, ani v novom roku.
Praje redakcia Horizontu

Vážení čitatelia obecných novín

Pokojné Vianoce všetkým Vám

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo by bolo,
keby nebolo Vianoc? Duchovných a Božích Vianoc, keď slávime narodenie Božieho Syna? Bez
Vianoc by sme sa nemohli úprimne radovať, pretože by sme ani nevedeli, čo skutočná radosť je.
Posolstvo prvých Vianoc znie takto: „Nebojte sa!
Hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude pre
všetkých ľudí, pretože sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán, v meste Dávidovom.“ Bez Vianoc
by sme boli bez lásky, bez milosrdenstva a bez pochopenia. Kristus nás učí, ako žiť v priateľstve,
bratskej láske, úcte a pochopení. Vianoce nás učia,
ako si máme navzájom odpúšťať svoje priestupky.
Keby sme nemali Vianoce, boli by sme bez Spasiteľa, a preto bez nádeje. Keby Kristus ostal na tróne svojej nebeskej slávy, ľudstvo by naďalej zostalo v hriechu a bez záchrancu. Kristus sa práve
preto narodil a neskoršie zomrel na kríži, aby nás
vykúpil. Preto na Vianoce nemyslime iba na jedlo,
darčeky, stromček. Radujme sa z narodenia Božieho Syna a nášho Vykupiteľa. Otvorme betlehem
svojho srdca a urobme tam miesto pre Pána Ježiša, aby nás uzdravil zo sebeckosti a pýchy, očistil
nás od hriechu a aby v nás kraľoval. Snažme sa slovom i skutkom pomôcť niekomu prežiť Vianoce v
radosti. Hlavne si spomeňme na chorých, starých
a opustených. Snažme sa o to, aby sme vzdali slávu Bohu na výsostiach a na zemi medzi ľuďmi, aby
sme šírili pokoj, lásku, porozumenie a dobrú vôľu.
Zároveň ďakujme Pánu Bohu za krásu a požehnanie jeho Vianoc.
Vážení čitatelia obecných novín, prajem Vám,
nech sa Ježiš, ktorý prišiel na túto Zem neustále
rodí vo Vašich srdciach a otvára ich pre každého
blížneho.
Matúš Perignáth

Blíži sa k nám ten najkrajší čas v roku. Čas,
ktorý nás dokáže akoby šibnutím čarovného prútika urobiť lepšími. Čas, kedy utíchne zhon tohto
sveta a nahradí ho pokoj a láska, ktorá vyžaruje z
tajomstva Vianoc.
O chvíľu budeme pripravovať vianočný
stromček, chystať štedrú večeru, veriaci budú sláviť narodenie mesiáša. Možno práve v tento čas
pozdravíme niekoho, koho sme si počas roka nevšimli, možno pomôžeme susedke obťažkanej
predvianočným nákupom, možno si nájdeme cestu k svojráznemu kolegovi v práci a dokážeme sa s
ním porozprávať nielen o veciach služobných,
možno pochopíme utrpenia, ktoré nám približuje
televízna obrazovka z vojnových ohnísk, či prirodzených katastrof. Ba možno sa aspoň na chvíľu
dokážeme vžiť do údelu malého zatúlaného psíka…
Tisícorakú podobu má čaro Vianoc, nenapodobiteľnú a neopakovateľnú. Snažme sa byť takí,
ako v tento zázračný čas vianočný...
Šťastné a veselé Vianoce, úspešný krok do nového roku, veľa zdravia a spokojnosti Vám želám.
Jozef Comba – Smer SD
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A opäť sú tu, najkrajšie sviatky roka, sviatky
pokoja a rodinnej pohody.
Ocitli sme sa na prahu Nového roku, vykročme teda s nádejou, že bude o niečo lepší ako ten
predchádzajúci. Buďme k sebe pozornejší, ohľaduplnejší, láskavejší.
Dovoľte mi popriať Vám všetkým občanom
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našej obce, aby do vašich domovov prenikol pokoj, láska, radosť, šťastie a rodinná pohoda. A aby
Vás neopustilo to najvzácnejšie čo si človek v živote môže priať – ZDRAVIE – po celý rok 2010.
Krásne sviatky vianočné
veselé cesty polnočné
pod stromček veľký dar
na Silvestra pekný bál.
Na tom bále ľahký krok
potom šťastný Nový rok

Z redakčnej pošty
Mikuláš
Keď je vonku sneh i mráz,
navštívi nás Mikuláš.
Na bielych saniach priletí,
má darčeky pre deti....

D

praje Vladimír Bodziony, predseda klubu
Kresťanských demokratov v Rudňanoch

Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné
sviatky – čas radosti, zázrakov a prianí. Vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. Prichádzajú ticho, nenápadne, vyšívané striebornými stehmi na obruse starej mamy. Zovšadiaľ sa šíri vôňa
ihličia, koláčov a smaženého kapra. Detské rozžiarené očká sa nevedia dočkať Štedrého večera a
darčekov od Ježiška. Na dvere klope aj nový rok.
Opäť sme o rok starší, skúsenejší, poučení z vlastných omylov a odhodlaní do nového roka vykročiť
tou správnou nohou, aby bol pre nás ešte krajší a
lepší ako ten prechádzajúci.
Tohoročný koniec roka sme v škole prežívali
hekticky. Dlho očakávaná rekonštrukcia základnej školy sa stala realitou. Odsťahovali sme sa do
náhradných priestorov bývalého SOU – baníckeho a už teraz sa všetci tešíme, že nový školský rok
začneme v škole, ktorá si zaslúži po 55 rokoch, aby
ju odeli do nového šatu.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať pánovi
starostovi Miroslavovi Blišťanovi za veľkú podporu pri realizácii tohto projektu. Poďakovanie patrí
aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom
priložili ruku k dielu.
Na záver mi dovoľte, aby som všetkým popriala krásne Vianoce a do nového roka veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti.
Mgr. Anna Ogurčáková, riaditeľka školy

ňa 7.12.2009 deti v MŠ Rudňany 89
navštívil Mikuláš, čert , anjel. Bolo
že to radosti ale i slzičiek od strachu. Deti plné
úžasu sledovali Mikuláša, počúvali jeho slová.
Chceli mu ukázať, čo už vedia, preto mu veselo zaspievali, zarecitovali mikulášske básne , piesne.
Na oplátku ich Mikuláš obdaroval balíčkom sladkostí, (ktoré zabezpečil OcÚ – Rudňany).
Ďakujeme Vám.

D

ojmy, zážitky stretnutia s Mikulášom,
čertom, anjelom výtvarne zobrazili a
spoločné foto nám zostalo spomienkou na tento
sviatočný deň, deň radosti a splnených túžob stretnúť tak po blízku vedľa seba Mikuláša v červenom
obleku a s dlhou bielou bradou.
Deti a ped. kolektív MŠ Ry 89, I. Rabinská

M

ikuláš so svojim sprievodom zavítal aj
do ZŠ. Mal však k nám dlhšiu cestu,
musel nás najprv nájsť na novom pôsobisku ( v
priestoroch bývalého učilišťa). Po príchode sme ho
aj my privítali krátkym kultúrnym programom.
Mikuláš nám zaželal pokojné Vianoce a obdaroval nás balíčkami sladkostí a spoločne sme si zaželali, aby sa naše budúce stretnutie uskutočnilo
už vo vynovenej základnej škole.
Ďakujeme, Deti ZŠ Rudňany

I

v Špeciálnej základnej škole bol 7. december veľmi veselým a štedrým dňom. Zavítal
totiž do našej školy Mikuláš v sprievode čerta a
anjela s mikulášskymi balíčkami a veselou náladou. Naše deti im pripravili pekný kultúrny
program, po ktorom boli obdarované sladkosťami. Veľmi si vážime, že tunajší obecný úrad si aj v
čase Vianoc spomenul na našu školu a takto pripravil deťom z rómskych rodín veselé chvíľky. Ďakujeme.
K.K.
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Informátor OcÚ
Uznesenia
zo zasadnutia OcZ, konaného dňa 1. decembra 2009
Berie na vedomie
- Informáciu, že dňa 27.1.2010 končí pracovná zmluva p. Rozálii Šumanskej, kontrolórke obce
- Návrh rozpočtovobce na roky 2010-2011-2012

Uznesenie č. 320
Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch podľa § 18 ods. 1 a § 18a, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
I/ VYHLASUJE deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Rudňany na deň26.1.2010.
II/ SCHVAĽUJE 0,25 % pracovný úväzok
III/ UKLADÁ vedúcej úradu zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Rudňany formou
vyvesenia na úradnej tabuli, vyhlásenia v miestnom rozhlase, zverejnením na internetovej adrese www.rudnany.sk,
v decembrovom mesačníku Horizont v termíne podľa § 18a ods. 2/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Kandidáti musia predložiť písomnú žiadosť s údajmi meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, e- mail, resp. iné kontaktné údaje. Súčasťou žiadosti je informácia o tom, či ku dňu podania žiadosti podniká
alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
OcZ určuje na výkontejto funkcie tieto ďalšie podmienky :
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- 3 ročná prax v ekonomickej a kontrolnej činnosti vo verejnej správe / skutočnosť potvrdiť formou úradne overeného čestného vyhlásenia/
- výpis z registra trestov nie staršíako 3 mesiace
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom vzdelaní
- profesijný životopis
- užívateľské ovládanie počítača
- písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zák. č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Rudňany.
Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú prihlášku poštou v
lehote do 12.1.2010do 15,00 hod, alebo ju osobne doručia v zalepenej obálke s označením: VOĽBA HLAVNÉHOKONTROLÓRA OBCE RUDŇANY „NEOTVÁRAŤ“
IV/USTANOVUJE ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
Obce Rudňany :
-voľba hlavného kontrolórasa uskutoční tajným hlasovaním na zasadnutí OcZ dňa 26.1.2010. Na tajné hlasovanie
sa použije spoločný hlasovací lístok opatrený pečiatkou Obce Rudňany na ktorom budú kandidáti uvedení podľa
priezviska v abecednom poradí. Na hlasovacom lístku poslanec určí kandidáta zakrúžkovaním.
Platný hlas. lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta. Na prečiarknuté, resp. dopísané mená sa neprihliada. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
poslancov OcZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezískal, OcZ bude postupovať v súlade s § 18a ods. 3 zák.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov.
- na prípravu a vykonanie voľby OcZ volí 3-člennú volebnú komisiu v zložení
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p.Chroustová – predseda komisie, p. Bodziony -člen, p. Vytykáč -člen.
Volebná komisia dňa 19.1.2010 /hodina sa spresní po dohode členov/ otvorí doručené obálky so žiadosťami na voľbu hlavného kontrolóra, skontroluje splnenie všetkých stanovených podmienoka predložených dokladov jednotlivých kandidátov a vedúcej úraduformou zápisnice oznámi tých kandidátov, ktorí splnili všetky predpísané náležitosti a podmienky, aby mohol byť vyhotovený hlasovací lístok a aby bolazabezpečená účasť príslušných kandidátov na
zasadnutí OcZ dňa 26.1.2010 s umožnením ich osobnej prezentácie v trvaní u každého kandidáta po dobu najviac 5
minút pred samotnou voľbou. V zápisnici taktiež uvedú mená kandidátov, ktorí stanovenépodmienky nesplnili , o
čom budú písomne vedúca úradu ihneď vyrozumení.
- O výsledku volieb budú kandidáti informovanípriamo na zasadnutí OcZ dňa 26.1.2010.
Volebná komisia z výsledku volieb vyhotoví zápisnicu.
- Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu s 0,25 %prac.
úväzkom najneskôr v nasledujúci deň poskončení pracovnej zmluvy predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Uznesenie č. 321
Schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu č. 4 :
Transfer z KŠÚ normatívne finančné prostriedky po úprave
položka 111312001 normatívne finančné prostriedky v príjme
13 499 EUR
položka 111 0912 vo výdaji ZŠ
13 499 EUR
Transfer z KŠÚ nenormatívne finančné prostriedky po úprave
položka 111 312001 vzdelávacie poukazy v príjme
1 404 EUR
položka 111 0912 vzdelávacie poukazy vo výdaji ZŚ
1 404 EUR
položka 111 312001 asistenti učiteľa v príjme
-4 686 EUR
položka 111 0912 asistenti učiteľavo výdaji ZŠ
-4 686 EUR
položka 111 312001 dopravné v príjme
931 EUR
položka 111 0912 dopravné vo výdaji ZŠ
931 EUR
Transfer UP v HN z ÚPSSVaR po úprave
položka 111 312001 v príjm e pre ZŠ,MŠ, ŠZŠ
4 136 EUR
položka 111 10701 UP v HN pre ZŠ vo výdaji
4 101 EUR
položka 111 10701 UP v HN pre MŠ, ŠZŠ vo výdaji
35 EUR
Transfer z KŠÚ pre predškolákov MŠ na výchovu a vzdelávanie po úprave
Položka 111 312001 v príjme
-169 EUR
Položka 111 0911 vo výdaji
169 EUR
Transfer z KÚCDa DP na pozemné komunikácie po úprave
položka 111 312001 v príjme
14 EUR
položka 111 04551 vo výdaji
14 EUR
Transfer u KSÚ na úseku stavebného poriadku po úprave
položka 111 312001 v príjme
75 EUR
položka 111 0610 vo výdaji
75 EUR
Transfer z KÚŽP na úseku životného prostredia po úprave
položka 111 312001 v príjme
62 EUR
položka 111 0560 vo výdaji
62 EUR
Transfer z OÚ SNV na matriku po úprave
položka 111 312001 v príjme
152 EUR
položka 111 0133 vo výdaji
152 EUR
Transfer z OÚ SNV na trvalý pobyt a register obyvateľstva o úprave
položka 111 312001 v príjme
5 EUR
položka 111 01116 vo výdaji
5 EUR
Presun finančných prostriedkov
z položky 4101116 637005 2 Geodetické a kart. práce vo výdaji
830 EUR
z položky 41 01116 637005 4 za znalecke posudky vo výdaji
506 EUR
na položku 41 01116 637001 na vypracovanie štúdie MŠ a komunit.
centra a zameranie Rochus č. 8 vo výdaji
1 336 EUR

Uznesenie č. 322
Schvaľuje návrh na odpísaniepohľadávok v sume
Horizont 10 / 2009

334,02 EUR
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Uznesenie č. 323
Schvaľuje odmenu kontrolórke obce za rok 2009 vo výške 15%ročnej mzdy.

Uznesenie č. 324
Schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení p. Duľová, p. Gazdura, p. Babicová, p. Šteinerová a termín inventarizácie od 2.12.2009 do 31.1.2010

Uznesenie č. 325
Schvaľujeodmeny členom komisií, ktorí nie sú poslancami OcZ v sume celkom 332 EUR /66,40 EUR, č.j. približne
2 000,- Sk na komisiu –navrhne predseda komisie/

Uznesenie č. 326
Schvaľuje odmeny členom inventarizačnej komisie v sume80 EUR

Uznesenie č. 327
Schvaľuje odmeny členom redakčnej rady Horizontu v sume 100 EUR

Uznesenie č. 328
Schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Rudňany pre rok 2009 Obecnému športovému klubu Rudňany vo výške 2 810 EUR z HV za r. 2008 z položky 41 01116635 006 na položku 46 0810 642006 dotácia pre OŠK
2 810 EUR

Uznesenie č. 329
Schvaľuje VZN č.19 /2009, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
Obce Rudňany a podmienky predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území Obce Rudňany s účinnosťou od 17.12.2009. Od účinnosti tohto VZN, stráca účinnosť VZN č. 15/2008

Uznesenie č. 330
Schvaľuje menný zoznam nájomníkov do bytov na Bani Západ. Prideľovanie bytov sa uskutočnílosovaním na tvári
miesta.

Uznesenie č. 331
Schvaľuje podpísanie Zmluvy č. 853411005-1-2009 o nájme nebytových priestorov medzi : prenajímateľom Železnice SR, Bratislavaštatutárny orgán Ing. Stanislav Hlinka, generálny riaditeľ Odštepný závod ŽSR – Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Holekova 6 anájomcom -Obcou Rudňany s účinnosťou od 2.12.2009.

Uznesenie č. 332
Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch schvaľuje „Integrovanú stratégiu rozvoja územia Miloj Spiš.“

Uznesenie č. 334
Schvaľuje na návrh komisie bytovej, sociálnej a zdravotnejpridelenie uvoľneného bytu p.č. 125/15po p. Kamilovi
Maršálekovi dňom 01.12.2009 p. Slavomírovi Sirkovi.

Uznesenie č. 333
Ukladá v zmysle zákona č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení požiadať vlastníka nehnuteľnosti Mgr. Turčína o vykonanie vhodných opatrení k zamedzeniu vstupu do objektu, budovy bývalého kultúrneho domu.
Zodpovedá: vedúca úradu
Termín: 2.12.2009

Návrhová komisia: František Vytykáč, Ing. Rudolf Kačír
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Uznesenia z 23. zasadnutia OcZ, konaného dňa 15. decembra 2009
MŠ 5RP II na výlete v ZOO
Berie na vedomie
- Stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na r. 2010- 2012
- Správu o činnosti terénnej sociálnej práce

Uznesenie č. 334
Schvaľuje VZN č. 20/2009 Domový poriadok Obce Rudňany s účinnosťou od 31.12.2009

Uznesenie č. 335
SchvaľujeVZN č. 21/2009 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadys účinnosťou od 1.1.2010

Uznesenie č. 336
Schvaľuje Sadzobník cien platný na rok 2010 pre Obec Rudňany s účinnosťou od 1.1.2010

Uznesenie č. 337
Schvaľuje VZN č. 22/2009 o dotáciách na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudňany s účinnosťou od 1.1.2010

Uznesenie č. 338
Schvaľujevýšku nájomného pre bytyna Bani Západ - 29 b.j - vo výške 18,16 EUR za m2 /547,13 Sk/, koeficient 2,7 %
a výšku nájomného pre byty nižšieho štandardu podľa cenníka za 1 m2 plochy 0,37 EUR/11,20 Sk/ s účinnosťou od
1. 1. 2010

Uznesenie č. 339
Schvaľujenávrh nazmenu rozpočtu č. 5
Transfer z ÚPS a R aktivačná činnosť po úprave
položka 1162 312 001v príjme
položka1162 0620vo výdaji
Transfer z ÚPSV a R stravné v hmotnej núdzi po úprave
položka 111 312001 v príjme
položka 111 10703 vo výdaji
Transfer z ÚPSV a R na osobitného príjemcu po úprave
položka 111 312001 v príjme
položka111 10703 vo výdaji
Transfer z ÚPSV a R na záškolácke prídavky na dieťapo úprave
položka 111 312 001 v príjme
položka 111 10405 vo výdaji
Transfer z ObÚSNV na voľby do orgánov samosprávnych krajov
položka 111 312001 v príjme
položka 111 0160 vo výdaji
Transfer z KÚ ŽP Košice dofinancovanie z povodní
položka 111 312001 v príjme
položka 111 01116 637004 vo výdaji
Z rezervy HV za rok 2008
z položky 41 01116 635 006
na položku 41 0640 632001 el. energia ver. osvetlenia
na položku 41 0640 633006 materiál na VO vo výdaji
na položku 41 0640 637004 služby s plošinou vo výdaji
na položku 41 0640 635004 údržba verejného osvetlenia
na položku 41 0510 634004 prepravné a odvoz do zberu Nova s.r.o.

2 617 EUR
2 617 EUR
28 500 EUR
28 500 EUR
1 444 EUR
1 444 EUR
2 809 EUR
12 809 EUR
1 174 EUR
1 174 EUR
122 EUR
122 EUR

2 272 EUR
1 170 EUR
550 EUR
50 EUR
2 500 EUR

Uznesenie č. 340
Schvaľuje Rozpočet Obce Rudňany na roky 2010 - 2012 a Programový rozpočet Obce Rudňany na roky 2010 - 2012

Uznesenie č. 341
Schvaľuje plán zasadnutí OcZ a Obecnej rady na rok 2010

Návrhová komisia: Vladimír Bodziony, Mária Duľová
Horizont 10 / 2009
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OZNAMY
Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch podľa § 18 ods. 1 a § 18a, ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Rudňany na deň 26.1.2010.
Kandidáti musia predložiť písomnú žiadosť s údajmi:
- meno a priezvisko, titul,
- dátum a miesto narodenia,
- trvalé bydlisko,
- e- mail, resp. iné kontaktné údaje.
Súčasťou žiadosti je informácia o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
OcZ určuje na výkon tejto funkcie tieto ďalšie podmienky :
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- 3 ročná prax v ekonomickej a kontrolnej činnosti vo verejnej správe / skutočnosť potvrdiť formou
úradne overeného čestného vyhlásenia/,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom vzdelaní,.
- profesijný životopis,
- užívateľské ovládanie počítača,
- písomný súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zák. č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Rudňany. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký
účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú prihlášku poštou v lehote do 12.1.2010 do 15,00
hod, alebo ju osobne doručia v zalepenej obálke s označením:
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE RUDŇANY - NEOTVÁRAŤ“
Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu s
0,25 % prac. úväzkom najneskôr v nasledujúci deň po skončení pracovnej zmluvy predchádzajúceho
hlavného kontrolóra.
Obecný úrad Rudňany , ako správca dane z nehnuteľností, oznamuje občanom – daňovníkom, u ktorých nastali v priebehu roka 2009 nejaké zmeny vo vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam /napr.
predaj , kúpa, alebo darovanie rodinného domu, bytu či pozemku/, aby túto zmenu čím skôr oznámili
a podali daňové priznanie na OcÚ , najneskôr do 31. januára 2010.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ďalej oznamuje občanom – daňovníkom , že daň z nehnuteľností a poplatok za odvoz domového odpadu sa platí až po obdŕžaní „ platobného výmeru na r. 2010“ a to do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti platobného výmeru.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Daň za psa je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z., § 27 ods.3 splatná do 31.01.2010.
Touto cestou sa obraciame na majiteľov psov, aby akúkoľvek zmenu v držbe psa nahlásili do 15.1.2010.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uplatnenie úľavy za TKO je potrebné požiadať písomnou formou s priložením príslušného úradného
dokladu o pobyte do 31.1.2010.
Cvengrošová , referát daní a poplatkov
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Aj siedmy Šachtág
úspešný
Položením kytice kvetov k tabuliam smrteľných úrazov na miestnom cintoríne, ktoré
sa stali v závode Železorudných baní Rudňany od roku 1943 a malým ohňostrojom sa začalo slávnostné prijímanie nových členov Baníckeho cechu Skokom cez kožu na tradičnom
baníckom sviatku Šachtágu, ktorý sa konal 21.
novembra 2009 v Spoločenskej sále obecného
úradu.
Všetkých zúčastnených svojim vystúpením
pozdravili naši najmenší – žiaci materskej školy a
p. Mgr. Katarína Kandráčová.
Nasledovalo privítanie hostí a odovzdanie Pamätného listu p. Erike Sabovej, ktorý udelil výkonný výbor BC Ing. Ladislavovi Sabovi In memoriam za zásluhy pri zakladaní Baníckeho cechu v
Rudňanoch a pri budovaní baníckeho archívu.
Anton Šarík, ktorý viedol úvodnú časť slávnosti dal pokyn aktérom Šachtágu, aby sa tento začal
podľa pripraveného scenára. Tejto milej tradičnej
baníckej slávnosti sa zúčastnilo takmer 120 účastníkov. Tak ako po minulé ročníky i tento siedmy
bol hodnotený veľmi pozitívne. Pochvalne a s obdivom sa vyjadrili i hostia a to konkrétne:
Gemerský banícky spolok Bratstvo z Rožňavy
Banícky spolok Spiš Spišská Nová Ves
Banícky cech Slovinky
Banícky spolok Bratstvo Smolník – Smolnícka
Huta
Banícky spolok Dúbrava
Chcem sa aj touto cestou poďakovať všetkým,
ktorí sa na tomto úspešnom podujatí podieľali.

Poďakovanie patrí členom baníckeho
cechu, ktorí Šachtág
priamo riadili. Veľké
poďakovanie patrí
mužskému spevokolu
Baníckeho cechu
Rudňany a najmä novovzniknutému ženskému spevokolu
Rudnianka. Program spestril svojim satirickohumoristickým vystúpením člen BC Ing. Ondrej
Kozák aj JUDr. Kamas, ktorí mnohokrát roztlieskali všetkých účastníkov. Nesmieme zabudnúť poďakovať za odvedenú prácu všetkým pracovníkom
obecného úradu včítane stravovania a obsluhy.
Zvlášť oceňujeme prácu Ing. Františka Machovského za technické zabezpečenie akcie.
Účastníci obdivovali jeho schopnosť premietnuť projektorom udalosti, ktoré sa uskutočnili v
sále, po niekoľkých minútach.
Záverom chcem vysloviť presvedčenie, že takého podujatie bude organizované aj v ďalších
rokoch a bude patriť k významným kultúrno – spoločenských podujatiam v našej obci.
Anton Šarík
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Návšteva partnerského
mesta Bukowno
V dňoch 4. a 5.12.2009 sa na základe pozvania predstaviteľov partnerského mesta Bukowno z Poľska a základnej organizácie SITG
v ZGH Boleslaw zúčastnila štvorčlenná delegácia obce a Baníckeho cechu návštevy mesta
Bukowno a banícko-hutníckeho závodu ZGH
Boleslaw.
Zloženie delegácie: Eva Chroustová, Ing.
František Machovský – za obec Rudňany, Ing. Andrej Fábry, p. Karol Dugas – za Banícky cech.
Cieľom návštevy bolo nadviazanie bližšej spolupráce na základe partnerskej zmluvy, ktorá bola
podpísaná medzi obcou Rudňany a mestom Bukowno dňa 22.11.2008.
Program návštevy:
Dňa 4.decembra cca 8,00 hod príchod, uby-

tovanie a krátka prehliadka mesta spojená s informáciou o hlavných investičných zámeroch predstaviteľov mesta. O 10,00 hod nás na Mestskom
úrade milo privítal primátor mesta Bukowo (Burmistrz Miasta) Mgr. Ing. Miroslaw Gajdziszewski
spoločne s vedúcimi predstaviteľmi mesta. Okolo
11,00 hod nasledovalo stretnutie s predstaviteľmi
vedenia závodu ZGH Boleslaw a prehliadka výrobných častí závodu, ktorý je hlavným producentom zinku a výrobkov z neho.
Od 13,00 hod do 16,00 hod sme sa zúčastnili
slávnostnej akadémie z príležitosti osláv Barborky – sviatku baníkov, spojenú s odovzdávaním vyznamenaní, odznakov, kordov a iných ocenení
baníkom závodu. Akcie sa zúčastnili aj predstavitelia vlády a województwa Malopolskiego.
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Po skončení akadémie pokračovali oslavy dňa
baníkov v Športovej hale Mestského strediska
športu (Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) pod názvom „Karczma Piwna“ –
obdoba nášho Šachttagu (skoku cez kožu). Celé
podujatie osláv bolo v duchu baníckych tradícií,
ktoré sú tu stále živé a majú prísne pravidlá. Všetci
zúčastnení baníci (cca 400) boli oblečení do baníckych uniforiem s vyznamenaniami a odznakmi. Celý ceremoniál sprevádzala živá hudba a
účastníci spievali banícke piesne.
Pivo, ako jediný nápoj večera, sa pilo zo štýlových pohárov vyzdobených logom osláv „Barborka 2009“ a znakom závodu ZGH Boleslaw. Aktéri „skoku cez kožu“ vystupovali v dobových
kostýmoch a uniformách. Atmosféra bola nanajvýš srdečná a príjemná.
Po skončení Karczmy piwnej okolo 21,00 hod
pokračovalo naše stretnutie s primátorom a hlavnými predstaviteľmi mesta v Dome turistov

TRAMP (Dom Turysty TRAMP), kde sme mali aj
zabezpečené ubytovanie.
Na druhý deň náš program začínal prehliadkou zámku v Pieskowej Skale (Zamku Królewskiego w Pieskowej Skale) a presunom do Ojcowa, kde nás čakala prehliadka Doliny Pradnika v
Ojcowskom národnom parku (Doliną Prądnika w
Ojcowskim Parku Narodowym).
Po spoločnom obede s primátorom a hlavnými predstaviteľmi mesta, sme sa poďakovali za srdečné a milé prijatie a hlavne čas, ktorý nám hostia venovali. Rozlúčili sme sa s našimi poľskými
priateľmi a asi o 15,00 hod. sme sa vydali na cestu
domov.
Ing. František Machovský
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Aj Rudňany majú talent
Opäť sa blíži čas Vianoc, keď sa snažíme
byť k sebe milí a štedrí. Obdarúvame sa navzájom, vymýšľame, čím by sme potešili svojich
najbližších – rodinu i priateľov. Teraz, v čase
hospodárskej krízy môžeme využiť i svoj talent
a vlastnoručne pripraviť pekné darčeky. My
sme zašli za pani Margitou Kucajovou, ktorá
vie z kúska priadze vyčariť nádherné umelecké diela.
Pani Kucajová , čomu sa venujete?
Veľmi rada vyšívam a háčkujem, čiže venujem
sa ručným prácam.
Ako dlho sa im venujete?
Vyšívať som začala už v základnej škole, lebo
ma to veľmi bavilo. Potom, keď som pracovala v
závode ŽB, sme sa stretli skupinka žien, ktoré sme
si pri ručných prácach navzájom radili a vymýšľali nové vzory. Rada som vyšívala obliečky na vankúše, háčkujem pekné štýlové vesty s rôznymi
vzormi, ale i klasické dečky z bielej priadze, ktoré
potom naťahujem. V mladosti som vyšívala oveľa
viac ako teraz. Pamätám sa, že som sa raz tiež takto
pred Vianocami rozhodla a veru za dva večery sa
mi to podarilo a na Štedrý večer náš byt zdobili
úplne nové výšivky. Teraz, keď mi pribudli rôčky,
háčkujem menej, lebo ma bolí krčná chrbtica.
Čo robíte s hotovými prácami?
Väčšinou ich podarujem svojej rodine, priateľom i známym a tiež som ich prezentovala na Aviture.
Želáme Vám ešte veľa zdravia pri Vašich záľubách a ďakujem za rozhovor.
K.K.

Policajné okienko
Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti
v obci Rudňany:
Za mesiac november 2009 boli spáchané
4 trestné činy

- v jednom prípade sa jednalo o prečin krádeže,
- v jednom prípade sa jednalo o týranie zvierat,
- v dvoch prípadoch sa jednalo o iné prečiny a to ohrozovanie mravnej výchovy mládeže a zanedbanie povinnej
výživy.
Všetky tieto trestné činy boli objasnené a ich páchateľ bol
zistený.
10 priestupkov
-- v troch prípadoch sa jednalo o priestupky proti majetku – a to krádež psov
- v dvoch prípadoch sa jednalo o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a to drobné ublíženie na zdraví
- v troch prípadoch sa jednalo o iné priestupky a to porušovanie VZN obce
V troch prípadoch a to u priestupkov proti majetku sa
doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa a to u krádeže psa v
obci Rudňany.
V poslednom období sa v obci Rudňany znova rozšírili krádeže psov. Touto cestou prosíme občanov, aby
neboli ľahostajní, aj keď k cudziemu majetku a aby si
všímali pohyb cudzích a podozrivých osôb vo svojom
okolí, ale aj iných príbytkov a toto oznámili na políciu, keďže ako v mnohých prípadoch tak aj teraz u
týchto krádeží psov je polícia bez pomoci občanov pri
pátraní páchateľov neúspešná.
Tieto informácie poskytol starší referent pre riadenie
policajnej stanice npor. Stanislav Varša, Obvodné oddelenie PZ Markušovce
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Spoločenská rubrika
Stav podľa vekových kategórií

Narodenie
Lion Antonius Schaap
Vojtech Žiga
Marián Kandráč
Markus Bodnár
Dávid Berky
Alexandra Horváthová

Úmrtie
Agnesa Štrauchová
Juliana Cvengrošová
Emília Klorusová

Prisťahovanie

Významné životné
jubileá v mesiaci
december
75 rokov
Pavol Babic
Mária Biskupová
Ján Mrovčák
70 rokov
Ondrej Barta
60 rokov
Božena Čonková
Jozef Zelenický

Peter Tauber
Monika Tauberová
Katarína Tauberová
Silvia Tauberová

Spomienka
So smútkom v srdci si dňa 26.decembra 2009 pripomenieme tridsiate výročie, kedy nás navždy opustil náš
otec a príbuzný Ján Novorovský.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú syn Marián a dcéry Miloslava a Janka s rodinami

Poďakovanie
Úprimné poďakovanie vyslovujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa
3. 12. 2009 s našou drahou mamou, svokrou, babkou,
prababkou, praprababkou a príbuznou
Agnesou Štrauchovou.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme vdp. farárovi Matúšovi Perignáthovi, p. Vladimírovi Bodzionymu, p. Katke
Kandráčovej a ženám za ich modlitby.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a slová
povzbudenia v našom smútku
Smútiaca rodina

Obyvateľstvo obce
k 16. 12. 2009
Spolu

Muži

Ženy

Spolu

3760/1758 1863/851 1897/907

Deti do 18 rokov

1454/1055

715/509

739/546

– z toho do 15 rokov

1246/ 939

608/443

638/496

Ostatní obyvatelia

2306/ 703

1148/342 1158/361

Dotĺklo dobré srdce...
Dňa 3. 12. 2009 najsvätejší Vykupiteľ povolal k sebe
p. Jána Tomaškoviča, kňaza redemtoristu bývalého správcu našej rudnianskej farnosti, v ktorej pôsobil 13 rokov. Jeho práca nebola márna, uvedomujú si
to nielen dospelí, ale aj deti, ktoré viedol svojou láskou. Nezabudneme na jeho štedrosť pri príležitosti
vianočných sviatkov, kedy pri jasličkách pripravil deťom vždy milé prekvapenie.
Vdp. Ján Tomaškovič sa narodil 4. 1. 1924 a zomrel
vo veku nedožitých 86 rokov.
Rehoľné sľuby mal 15. 8. 1943
Kňazská vysviacka bola 20. 11. 1949
Rozlúčka so zosnulým bola dňa 5. 12. 2009 v rodnej
obci Abrahamovce.
Zádušnú sv. omšu celebroval spišský biskup Mons.
František Tondra.
Pohrebu zosnulého kňaza sa zúčastnili aj občania našej farnosti.
Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie
bola v našom kostole slúžená zaň sv. omša.
S úctou, láskou a vďakou mu vyprosujeme večné odpočinutie.
Farníci Rudnian

Spomienka
Dňa 26. 12. 2009 uplynú 4 roky, kedy
Ing. Emil Kalafut odišiel na cestu, kam chodí každý
sám a nám nechal iba cestu otvorenú spomienkam. Už
niet návratu, iba večnosť nádeje. Kto ho poznal, ten si
spomenie, kto ho miloval nikdy nezabudne.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti
s rodinami
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