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Vážení čitatelia
obecných novín
Je prirodzenosťou každého človeka, že hľadá zmysel svojho života, svojej existencie. V
mnohých prípadoch si nevie vysvetliť, prečo je
to práve on, ktorý musí trpieť. Nedokáže pochopiť, čo môže mať
spoločné jeho utrpenie s budúcou
slávou. A predsa práve utrpenie
bolo tou bránou, ktorou k nám prišlo
vykúpenie, spása. Za tri dni sa „bláznovstvo“ Kríža zmenilo na „víťazstvo“
Kríža.
V piatok večer sa zdalo, že všetko
svedčí o „víťazstve“ hriechu a smrti,
no na tretí deň prehovoril „odvalený
kameň“, ktorý svedčí o víťazstve Života nad smrťou. Svedčí o tom, že ten,
ktorého ukrižovali „vstal z mŕtvych“.
Podľa svedectva Písma došlo k Ježišovmu
zmŕtvychvstaniu prvého dňa v týždni: Vstal z mŕtvych „tretieho dňa“. Tretí deň znamená v Starom
i Novom zákone, že sa o spásu človeka zasadzuje
Boh. Kameň, nemý svedok tejto udalosti, upozorňuje ženy, že sa tu niečo stalo a tie sa o chvíľu stávajú svedkami prázdneho hrobu. Z rozpakov, kde
sa podelo Ježišovo telo ich vyvádzajú anjeli, ktorí
im oznamujú radostnú zvesť, že ten, ktorého sňali
mŕtveho z kríža a uložili do hrobu, vstal z mŕtvych
a žije .
Zažili úžasnú radosť, ktorú si však nechcú nechať len pre seba a preto to bežia oznámiť apoštolom. Ježišovi učeníci chápali zjavne Ježišovu smrť
ako koniec svojich nádejí a možno aj preto sa im
táto zvesť zdala ako blúznenie žien. O tom, že im
zjavne nechceli veriť svedčí aj reakcia apoštola
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Petra, ktorý hneď vstáva a ide sa sám pozrieť k hrobu. Nájde tam však len plachty a ostáva začudovaný, akoby už zabudol, čo jemu a ostatným apoštolom povedal Majster o Synovi človeka, že ho
„vydajú pohanom, vysmejú, potupia a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.
Posolstvo Ježišovho kríža a vzkriesenia tvorí
jednoznačne centrum našej viery, nášho ohlasovania, lebo „ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a
márna je aj vaša viera.“
Jedine na viere v zmŕtvychvstanie
spočíva nádej pre budúcnosť jednotlivca i celého sveta, pretože Ježiš svojim zmŕtvychvstaním premohol smrť.
Svojim zmŕtvychvstaním nám Ježiš
dal jasný dôkaz, že náš život nekončí
smrťou a tým mu dal naplnenie a zmysel. Aby náš pozemský život dosiahol
plný zmysel a nakoniec naplnenie
uverme, že Ježišova výkupná smrť a jeho zmŕtvychvstanie prenesie človeka cez najťažšie chvíle
života i smrti. Táto viera nám pomôže v službe blížnym, nakŕmiť hladného, pritúliť pocestného, navštíviť blížneho vo väzení a budeme počuť hlas pozývajúci nás zaujať miesto v kráľovstve nášho
nebeského Otca. Viera v toto zmŕtvychvstanie dá
nám odvahu vyznať Krista pred ľuďmi.
Bratia a sestry, nech viera v zmŕtvychvstanie
dá zmysel a naplnenie nášmu životu. A aj keď
niekto z nás bude mať ešte malé pochybnosti, nevzdávajme sa a spoločne prosme: „Verím Pane,
pomôž mojej nevere“.
Bratia a sestry, všetkým prajem a vyprosujem
milostiplné a požehnané sviatky Zmŕtvychvstania
nášho Pána Ježiša Krista.
Matúš Perignáth

Miesto pre komisie
Vážení občania,
chceme Vás informovať na čom pracuje
komisia pre životné prostredie.
Komisia pre životné prostredie v poslednom období zasadá častejšie. Na zasadaniach,
rieši rôzne sťažnosti a podnety od občanov.
Hlavnou príčinou však je, že sa jej podarilo
presadiť v rozpočte obce na rok 2008 až 2010
rozšírenie obecnej kanalizácie v časti obce Závistlivec a Furmanec. Na realizáciu tejto stavby bolo
potrebné zabezpečiť zameranie výškomerov rodinných domov a stavieb, vybrať najvhodnejšiu
trasu a vybaviť potrebné snímky z katastra. Zameranie výškomerov rodinných domov a stavieb, ktoré sú potrebné pri napojení na kanalizáciu po celej dĺžke zrealizovala firma – URANPRES spol.
s.r.o. Spišská Nová Ves v zastúpení Ing. Vladimírom Sivačkom. Projektovú dokumentáciu a ďalšie
potrebné doklady pre územné rozhodnutie a stavebné konanie zabezpečoval p. Ing. Viktor Fabián. Komisia sa niekoľkokrát stretla so zástupcami
spomínaných firiem, aby vybrala tú najvhodnejšiu trasu na napojenie kanalizácie spomenutých
častí obce. Táto úloha je veľmi zložitá a nie je možné časovo ju nejak uponáhľať. Ku koncu roka 2008
boli tieto prípravné práce ukončené. Následne
komisia zisťovala čísla parciel z katastrálnej mapy
a požiadala katastrálny úrad v Spišskej Novej Vsi
o výpisy listu vlastníctva pozemkov, ktorých sa táto
kanalizácia priamo týka. Dňa 2.3.2009 komisia
zvolala stretnutie s vlastníkmi dotknutých pozemkov z dôvodu prejednania zmluvy o zriadení vecného bremena. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech pozemku,
vlastníkom ktorého je oprávnený z vecného bremena, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu
cez nehnuteľnosť a to v rozsahu vyznačenom na
geometrickom pláne za dohodnutých podmienok.
Na tomto stretnutí boli prítomní: p. František
Vytykáč, p. Ing. Vincent Hozza, p. Ing, František
Machovský a p. Ing. Viktor Fabián, ktorý sa ochotne venoval každému vlastníkovi týchto pozemkov
a odpovedal im na ich otázky. Na stretnutí po pripomienkach vlastníkov pozemkov sa upravila ko-
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nečná trasa kanalizačnej prípojky. Na realizáciu
tejto stavebnej akcie je potrebných približne
490 000 €. Obec tieto finančné prostriedky vo svojom rozpočte plánované nemá. Je však možné ,že
sa o tieto finančné prostriedky bude uchádzať z
envirofondov alebo eurofondov. Zo spomínaných
fondov je možné čerpať finančné prostriedky na
tento účel stavebnej akcie. Po ukončení kanalizácie by sa mala začať aj úprava prístupovej cesty v
časti obce – Závistlivec a Furmanec.

Ďalej sa komisia zaoberala aj sťažnosťami
občanov.
Sťažnosť sa týka spoločnosti SABAR s.r.o.,
ktorá realizuje stavbu „Sanácia závalového pásma
Poráč – Rudňany“ v súlade s platným stavebným
povolením a jeho zmenami. Táto stavba má za úlohu revitalizovať územie postihnuté banskými závalmi a zároveň odstraňovať riziká vyplývajúce z
pádov do týchto závalov. Na stavbe sa požívajú len
inertné materiály výlučne prírodného pôvodu,
schválené ústavom verejného zdravotníctva na
základe viacerých odborných posudkov.
Sťažnosť sa týkala hlavne nedodržania zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých predpisov, hlavne § 3, § 16, § 51. Prepravcovia tohto sypkého materiálu nedodržiavali
skoro žiadny z už citovaných paragrafov, ale hlavne § 51 v ktorom sa v bode č. 2 píše, že prepravovaný náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upravený , aby neohrozoval
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu a okolie, nespôsoboval nadmerný hluk, neznečisťoval ovzdušie a
musí byť zakrytý tak, aby sa zabránilo jeho vysypávaniu na cestu počas jazdy. Na základe tejto
skutočnosti sa dňa 19.2.2009 uskutočnilo jednanie v spoločnosti SABAR s.r.o. Tohoto jednania
sa zúčastnil p. František Vytykáč predseda komisie a p. Ing .Ladislav Lauko za spoločnosť SABAR., s.r.o. Markušovce. Na jednaní bol p. Ing.
Ladislav Lauko oboznámený so sťažnosťami od
občanov obce Rudňany.
Predseda komisie tlmočil požiadavky občanov, ktoré sa na záver jednania prijali a budú zapracované do zmluvy s prepravcom. Dohodli sa na
týchto podmienkach : na prepravu požívať len
schválené kontajnery, zabezpečiť skrápanie prevá-
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žaného materiálu, zabezpečiť vozidla so zaplachtovaním, dodržiavať predpísanú rýchlosť v obci a
hlavne vylúčiť prepravu v dňoch pracovného pokoja a cez sviatky.
Dňa 5.3.2009 bola na riadnom OcZ predložená zmluva o umožnení činnosti počas realizácie
stavby. Táto zmluva o prevoze materiálu cez obec
Rudňany bola pripravená ešte pred jednaním a
keďže v tejto zmluve neboli zapracované dohodnuté požiadavky, poslanci OcZ jednohlasne boli
proti podpísaniu zmluvy. Na základe prijatého a
doručeného uznesenia by sa spoločnosť SABAR
s.r.o. nepodpísaním tejto zmluvy dostala do problémov. Konateľ spoločnosti p. Ing. Ľuboš Kováč
požiadal listom o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva. Toto mimoriadne zastupiteľstvo bolo
zvolané na deň 11.03.2009 o 15.00 hod a konalo
sa v rokovacej miestnosti obecného úradu. Počas
zasadania zastupiteľstva sa tlmočili požiadavky od
jednotlivých poslancov konateľovi spoločnosti
SABAR s.r.o. p. Ing. Ľubošovi Kováčovi. Na základe prísľubu konateľa spoločnosti, že tieto požiadavky poslancov budú zapracované v prílohe
tejto zmluvy poslanci jednohlasne zrušili svoje
predchádzajúce uznesenie a prijali nové uznesenie, ktoré odporúča starostovi podpísať túto zmluvu. Pri nedodržaní zmluvy a dodatku poslanci rozhodnú o pozastavení účinnosti tohto uznesenia.
Ďalšia sťažnosť sa týkala firmy KONZEKO
spol. s.r.o. o znečisťovaní ovzdušia prevádzkou,
ktorá sa zaoberá regeneráciou olejov a emulzií v
areáli NPZ Markušovce.
Dňa 19.2.2009 sa uskutočnilo jednanie vo firme KONZEKO spol.s.r.o.. Jednania sa zúčastnil
p. František Vytykáč a p. Rastislav Kráľ. Konateľa
spoločnosti p. Rastislava Kráľa predseda komisie
oboznámil z pretrvajúcimi problémami a to na
zhoršenú emisnú situáciu v okolitých obciach.
Ďalej predložil fotodokumentáciu a video, ktoré
bolo zhotovené občanmi obce Rudňany z časti
Podbrezová. Pre neúčasť konateľa spoločnosti p.
Ing. Vladimíra Ratvaja, sa prejednávaná vec uzavrela tak, že odpoveď na tieto sťažnosti ako aj fotodokumentácia a video bude doručené písomne na
obecný úrad p. Františkovi Vytykáčovi.
Dňa 23.2.2009 sa ohľadom tejto sťažnosti

uskutočnilo jednanie na Obvodnom úrade Životného prostredia v Spišskej Novej Vsi. Tohoto jednania sa zúčastnili p. František Vytykáč, predseda komisie a pracovníci OÚŽP p. Ing Dušan
Krajňák a p. Ing. Pavľák. Prehodnotili sťažnosti od
občanov ako aj celú problematiku prevádzkových
podmienok zariadenia na zhodnocovanie odpadov . Počas tohoto jednania bola horeuvedenými
pracovníkmi predložená správa o kontrole vo firme KONZEKO spol. s.r.o., Areál NPZ 510 , Markušovce.
Dňa 5.3.2009 bola vykonaná kontrola pracovníkmi OÚ ŽP v prevádzke : Regenerácia olejov a
emulzií Areál NPZ 510, Markušovce. Kontrola
bola zameraná na plnenia prevádzkových podmienok zariadenia na zhodnocovanie odpadov linky
regenerácie odpadov vytesňovaním pri destilácií
produktov odpadových olejov. Pri technologickej
operácii dochádza k produkcii výparov, ktoré sa
dopaľujú na horáku „ na fajku „ s prídavným horákom acetylénu. Týmto technologickým postupom nedochádza k produkcii zápachov. V závere
tejto správy sa konštatuje , že počas kontroly neboli zistené úniky zápachových látok do ovzdušia
a nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných
právnych predpisov.
V závere by som chcel upozorniť všetkých
občanov obce ako aj bytové spoločenstvá a podnikateľov, že sa blížia dni očisty obce. Presný termín
konania očisty obce bude vyhlásený v obecnom
rozhlase. Preto sa ešte raz obraciam na Vás
všetkých, aby ste sa zapojili do upratania svojho
okolia, svojich rodinných domov, spoločenstiev
ako aj firiem a školských zariadení a odpad sústredili na prístupné miesta, aby tento odpad bolo
možné odviesť vozidlami na tento účel určených.
Na záver Vám chcem popriať Veselé a radostné prežitie Veľkonočných sviatkov v krásnom a
čistom prostredí našej obce .
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František Vytykáč
predseda komisie pre ŽP
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Informátor OcÚ
Uznesenia
zo 17. riadneho zasadnutia OcZ, konaného dňa 5. marca 2009
Obecné zastupiteľstvo :
Berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce za rok 2008.
- Dodržiavanie VZN č. 7 z 13.4.2005 , zo dňa 29.3.2005 16/2008 od 26.8.2008,
uznesenie č. 207/2008 o poskytovaní dotácií a finančnej výpomoci právnickým a fyzickým osobám
- Finančná kontrola OŠK Rudňany
- správu o kontrole činnosti v roku 2008
- správu o evidencii a kontrole petícií v roku 2008

Uznesenie č. 254
Schvaľuje plán práce kontrolnej činnosti obecného kontrolóra v Rudňanoch na obdobie
I. polroka 2009

Uznesenie č. 255
Neschvaľuje zmenu organizačného poriadku a ukladá vedúcej úradu cestou ÚPSVaR hľadať možnosti
riešenia.
Termín do 1.4.2009

Uznesenie č. 256
Neschvaľuje/ uzatvorenie Zmluvy medzi Obcou Rudňany a Sabarom, s.r.o Pod Stožkami 10, Markušovce „Sanácia závalového pásma Poráč – Rudňany“ /na dotknutých pozemkoch parc.č. KN 2736/1,
2736/3, 2735 v k.ú. Poráč v súlade s platným stavebným povolením vydaným stavebným úradom Obce
Poráč dňa 11.9.208 pod č. 322/SS/08/Má – zmena II / na obdobie od 1.1.2009 – 31.12.2011, ktorej
predmetom je preprava materiálu – popolčekov nákladnými autami cez obec Rudňany do oblasti závalového pásma a jeho následného využitia na sanačné účely.

Uznesenie č. 257
Schvaľuje uzatvorenie Mandátnej zmluvy medzi Obcou Rudňany a mandatárom DJ STAV, s.r.o, Nám.
Š. Moyzesa 2A v Banskej Bystrici, ktorej predmetom je verejné obstarávanie na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác pre predmet „ Rekonštrukcia, modernizácia, nadstavba a zvýšenie energetickej
účinnosti budovy ZŠ Rudňany“. Zmluva sa stane účinnou dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. V procese verejného obstarávania delegovať za člena komisie za OcZ Ing. Kačíra .

Uznesenie č. 258
Schvaľuje od 5.3.2009 do Správnej rady OŠK Ing. Rudolfa Kačíra namiesto Ing. Františka Machovského, ktorý sa 29.10.2008 vzdal poslaneckého mandátu.

Uznesenie č. 259
Schvaľuje s účinnosťou od 5.3.2009 organizačné zmeny v komisiách :
- za člena komisie pre ochranu verejného poriadku Ing. Rudolfa Kačíra namiesto Ing. Františka Machovského, ktorý ako pracovník OcÚ sa stal zapisovateľom komisie pre ochranu životného prostredia,
- uvedeným dňom Ing. Rudolf Kačír prestáva byť členom komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.

Uznesenie č. 260
Schvaľuje s účinnosťou od 1.4.2009 uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 3 mesiacov na Slobodáreň
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s.č. 75, byt č. 56,57 pre p. Kopinecovú Luciu za písomne dohodnutých podmienok.

Uznesenie č. 261
Ukladá vedúcej úradu do marcového Horizontu uverejniť schválený rozpočet Obce Rudňany na roky
2009,2010,2011.
T. marec 2009

Uznesenie č. 262
Schvaľuje úhradu rozdielu vodného v bytovke s.č. 471 a 472 od 1.1.2008 do 31.12.2008 z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 263
Neschvaľuje Žiadosť p. Milorada Niniča o povolenie na prevádzkovanie výherných automatov v prevádzke Šport cafe – Rudňany v zmysle zákona č. 171/2005, §35 odst.11.

Uznesenie č. 264
Neschvaľuje Žiadosť p. Milorada Niniča o povolenie na zmenu otváracích hodín v prevádzke kaviarne
Šport cafe Rudňany

Uznesenie č. 264
Ukladá vedúcej úradu písomne upozorniť majiteľa budovy kultúrneho domu v Rudňanoch na havarijný
stav budovy a potrebu riešenia tohto problému prípadnou sanáciou budovy.
Termín: do konca marca
Overovatelia zápisnice : Marián Gonda, Ing. Mária Malecová
V Rudňanoch, 5.3.2009

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Rudňany konaného
dňa 12.3.2009 o 15.00 hod v zasadačke OcÚ Rudňany
Zrušenie uznesenia číslo 256/2009
Uznesenie číslo 266/2009
Schvaľuje /uzatvorenie Zmluvy medzi obcou Rudňany a firmou SABAR, s.r.o., Pod Stožkami 10, Markušovce „Sanácia závalového pásma Poráč – Rudňany“/ na dotknutých pozemkoch parcelné číslo KN
2736/1, 2736/3, 2735 v k.ú. Poráč v súlade s platným stavebným povolením vydaným stavebným úradom obce Poráč dňa 11.9.2008 pod č. 322/SS/08/Má – zmena II/ na obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2011,
ktorej predmetom je preprava materiálu – popolčekov nákladnými autami cez obec Rudňany do oblasti
závalového pásma a jeho následného využitia na sanačné účely, za podmienok:
- prepravy popolčekov zaplachtovanými autami mimo nočných hodín a to v čase od 22,00 hod do 06,00
hod a v dni sviatkov a pracovného pokoja
- jedenkrát mesačne špeciálnym vozidlom zabezpečovať zmývanie štátnej komunikácie, po ktorej sa
popolček prepravuje
- dodať obecnému zastupiteľstvu technologický predpis úpravy popolčekov k preprave na miesto úložiska.
Článok V. Zmluvy doplniť o text: V prípade neplnenia dodatku, ktorý tvorí súčasť tejto zmluvy, okamžité
pozastavenie prepravy popolčekov na miesto úložiska.
Overovatelia zápisnice: JUDr. Vladislav Chroust
PhDr. Eva Krajňáková
V minulom čísle Horizontu sme nedopatrením uverejnili neúplný rozpočet (návrh).
Za omyl sa ospravedlňujeme a uverejňujeme rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom.
R.R.
Horizont 2 / 2009
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..tretia zľava Lucia H.
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Aj Rudňany majú talent
Veľká noc klope nezadržateľne na dvere a
my si svoje príbytky pomaly začneme zdobiť
tradičnou výzdobou. Iste mi dáte za pravdu, že
najkrajšie sú doma vyrobené výšivky, ktoré
majú nevyčísliteľnú hodnotu. A my Vám teraz
predstavíme človeka, ktorý to robí naozaj s láskou a veľkou trpezlivosťou. Je to pani Agnesa
Dewerová zo Zimnej doliny, ktorá i takto užitočne trávi svoj voľný čas na dôchodku.
Pani Dewerová, odkedy vlastne vyšívate?
Vyšívať som sa naučila už v základnej škole,
kde sme sa učili ručným prácam. Na to ale je po-

Akou technikou vyšívate?
Najradšej vyšívam plneným stehom, retiazkovým a niekedy som mala rada i krížikový steh, ale
oči mi už tak dobre neslúžia. Vyšila som niekoľko
obrazov a potom som sa zamerala na obrusy.
Odkiaľ beriete námety na tieto malé umelecké dielka?
Väčšinou z časopisov alebo si ich nakreslím
sama. Inšpirujem sa prírodou, ktorá nám ponúka
toľko motívov, len sa treba okolo seba poobzerať.
Kde končia Vaše práce?
Niektoré zdobia môj byt, niektoré čakajú na
dokončenie a veľa výšiviek som rozdala svojej rodine, priateľom a známym, ktorým urobili radosť.
Pani Dewerová má ešte jednu veľkú záľubu a
to v pečení, ale o tom možno niekedy nabudúce.
My jej do ďalších rokov želáme hlavne veľa zdravia, dobrý zrak a veľa nápadov a ďakujeme za rozhovor.
K.K.

trebný čas a ten som si našla až ako vydatá žena
na materskej dovolenke. No a potom ,keď som
odišla do dôchodku. Najradšej vyšívam obrúsky a
to celé súpravy, od najmenších po veľké obrusy na
stôl.
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Aj keď postavenie v tabuľke je nelichotivé, našim prvoradým cieľom je záchrana v IV. lige.
Mgr. P. Fischer

Zo športu
Futbal

PLÁNOVANÉ ZÁPASY – JARNÁ ČASŤ
„A“ mužstvo

Čo je nové vo futbalovom oddiele
Príprava „A“ mužstva začala 11.1.2009.
Mužstvo odohralo 10 prípravných zápasov,
všetky na umelom trávniku v Spišskej Novej
Vsi a v Prešove. Počas prípravy mužstvo odohralo dobré aj menej dobré zápasy. Výsledky
boli ovplyvnené dochádzkou a účasťou jednotlivcov na jednotlivé zápasy.
Mužstvo počas zimy prešlo zmenami, keď už
v našom mužstve nemáme futbalistov zo Srbska,
skončil Ľ. Pamula z Dediniek, Matúš Sabanoš zo
Záborského. Novými v mužstve sú L. Zajac zo
Spišskej Novej Vsi, Ľ. Kaňuch z Nižnej Šebastovej, T. Pončák z Prešova. S „A“ mužstvom trénujú
aj viacerí dorastenci, ktorí sa zatiaľ javia vo veľmi
dobrom svetle. Týchto plánujeme postupne zabudovať do mužstva dospelých.

Domáci
Turňa n/B
Rudňany
Krompachy
Rudňany
V. Folkmar
Rudňany
Rožňava
Rudňany
Štítnik
Rudňany
Rudňany
Čaňa
Rudňany
Sečovce

17. kolo, 21.03.2009
18. kolo, 28.03.2009
19. kolo, 04.04.2009
20. kolo, 11.04.2009
21. kolo, 18.04.2009
22. kolo, 25.04.2009
23. kolo, 02.05.2009
24. kolo, 09.05.2009
25. kolo, 16.05.2009
26. kolo, 23.05.2009
27. kolo, 30.05.2009
28. kolo, 07.06.2009
29. kolo, 14.06.2009
30. kolo, 21.06.2009

Hostia
Rudňany
Buzica
Rudňany
Kr. Chlmec
Rudňany
Moldava n/B
Rudňany
V. Opátske
Rudňany
Žakarovce
Haniska
Rudňany
V. Revištia
Rudňany

Kolky
Výsledky XIII. Kola -8.2.2009
OŠK Rudňany

1 s.

2 s.

3 s.

4 s.

s.b.

b.

sk.

sk.

b.

s.b.

4 s.

3 s.

2 s.

1 s.

KK Šemša

Benko Ivan

112

101

102

115

1

0

430

481

1

3

113

105

128

135

Nuber Ivan
Karchňaková
Slávka

123

136

124

125

4

1

508

477

0

0

122

105

130

120

Martin Kuba
Miroslav
Novotný ml.

98

140

130

118

3

1

486

432

0

1

116

95

106

115

Ján Kuba

Benko Štefan

130

119

134

125

2

0,5

508

498

0,5

2

134

116

124

124

Pavol Sopko

2

1932

0

6

Spolu

10

Body

4,5

1888
:

Spolu

1,5

Body

Výsledky XV. Kola – 22.2.2009 V. Šariš
OŠK Rudňany

1 s.

2 s.

3 s.

4 s.

s.b.

b.

sk.

sk.

b.

s.b.

4 s.

3 s.

2 s.

1 s.

MKK
Medzilaborce

Nuber Ivan

126

126

149

118

3

1

519

456

0

1

108

97

135

116

Jozef Sekerák

Hradiský Tomáš
Karchnáková
Slávka

133

126

117

139

3

1

515

493

0

1

143

114

112

124

Mikuláš Lapišák

129

134

121

126

3

1

510

517

0

1

151

118

132

116

Martin Bella

Benko Štefan

141

140

137

144

3

1

562

509

0

1

123

142

132

112

Rastislav Bella

12

2

2106

1975

0

4

Spolu
Body

6

:

Spolu

0

Body

Výsledky XVI. Kola – 8.3.2009 Strážske
OŠK Rudňany

1 s.

2 s.

3 s.

4 s.

s.b.

b.

sk.

sk.

b.

s.b.

4 s.

3 s.

2 s.

1 s.

Nuber Ivan

130

127

104

133

2

0,5

494

470

0,5

2

104

133

131

102

Benko Ivan
Karchňáková
Slávka

117

100

115

103

0

0

435

480

1

4

109

121

120

130

Ján Cibuľka

119

99

104

119

2

0,5

441

458

0,5

2

108

127

109

114

Pavol Meňovčík

133

113

123

123

2

0,5

492

465

0,5

2

113

128

118

106

Vladimír Šándor

6

0

1862

1873

2

10

Benko Štefan

Spolu
Body

1,5

:

4,5

MKK Strážske
Vladislav
Lipovský

Spolu
Body

M. Gonda
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Obyvateľstvo obce
k 16. 3. 2009

Spoločenská rubrika
Stav podľa vekových kategórií
Spolu

Spolu
3644/1657

Muži
1807/809

Ženy
1837/848

Deti do 18 rokov

1394/996

680/480

714516

– z toho do 15 rokov

1181/884

587/427

594/457

Ostatní obyvatelia

2250/661

1127/329

1123/332

Zaznamenali sme v mesiaci marec
Narodenie
Ermir Dupljaku
Eduard Pokuta
Peter Lipták
Matúš Horváth
Denisa Kačicová
Estera Horváthová
Bronislav Červeňák
Rastislav Pecha
Aneta Mikolajová
Michal Horváth

Spomienka
Skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote. Ten, kto Ťa poznal, si
spomenie, ten , kto Ťa mal
rád, nezabudne.
Dňa 4. marca uplynuli
2 roky, čo nás navždy opustila milovaná
mama, svokra, babka, prababka a príbuzná
Anna NOVOROVSKÁ.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami

Naše rady opustili

Policajné okienko

Rudolf Horváth 1987
Štefan Bodnovič 1938
Veronika Vadelová 1935

Nápad trestnej činnosti a priestupkovosti
v obci Rudňany:

Významné životné jubileá v marci
85 rokov
Mária Urbašíková

80 rokov
Alojz Kalafut

70 rokov
Emília Mrvová
Jozef Cvengroš
Ľudmila Neuvirthová
Mária Novotová

60 rokov
Anna Žurkovská
František Lipovský
Vojtech Červeňák
Verona Červeňáková

Za mesiac február 2008 boli spáchané:
12 trestných činov - prečinov:
10 prípadov prečin krádeže
1 prípad násilný prečin
1 iný prečin
U prečinov krádeže sa vo väčšine jednalo o krádež drevnej hmoty z lesných porastov.
Všetky trestné činy – prečiny boli objasnené a páchateľ
bol zistený.
12 priestupkov
7 priestupkov proti majetku
3 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a to
drobné ublíženie na zdraví a iné hrubé správanie
1 priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
1 iný priestupok
V dvoch prípadoch sa nepodarilo zistiť páchateľa a to
u krádeže psa v časti obce Huta.
Tieto informácie poskytol starší referent pre riadenie
policajnej stanice npor. Stanislav Varša, Obvodné oddelenie PZ Markušovce
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