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NÁBOŽENSKÉ A SPOLOČENSKÉ OTÁZKY RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI A OBCE KLČOV
Číslo: 1-2

Ročník V.

VEĽKÁ NOC - PÁNOVA PASCHA.
Drahí farníci,
veľkonočným sviatkom ľudovo hovoríme Pascha. To je
veľmi výstižné pomenovanie. Starozákonný Boží ľud slávieval Paschu na pamiatku a na poďakovanie Pánu Bohu
za prechod z egyptského otroctva do slobodného života
v zasľúbenej zemi. My, novozákonný Boží ľud slávime
Paschu ako prechod zo smrti do života.
Tento prechod zo smrti do života anjel oznamuje ženám.
Ženy na úsvite nedeľného rána sa vybrali pomazať Ježišovo telo. Chceli vzdať úctu mŕtvemu telu, na ktoré Otec
uvalil všetky naše neprávosti, chceli vzdať úctu telu, zbičovanému pre naše neprávosti, chceli vzdať úctu telu, ktoré
Jozef z Arimatey uložil do nového hrobu. Cestou si ešte
robia starosti. Kto nám odvalí kameň od
vchodu do hrobu? Ale tie starosti sú zbytočné! Anjel sa pýta žien: „Čo hľadáte živého
medzi mŕtvymi? Vstal, niet ho tu!“ Kristus
vstal z mŕtvych. Opustil hrob. Prešiel do
novej skutočnosti. Do nového Jestvovania,
kde už smrť nevládne, ale iba život, plnosť
života. O tejto skutočnosti hovorí apoštol
Pavol v liste Rimanom: „Kristus vzkriesený
zmŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje“.
V liste Kolosanom ten istý apoštol píše:
„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici
Boha“, ale ak som s Kristom vzkriesený,
najprv musím s ním zomrieť. To je moja
účasť na Kristovom veľkonočnom tajomstve.
To sú moje veľkonočné sviatky. To je moja Pascha. To je
môj prechod zo smrti hriechu do života milosti. V sile Ježišovho Ducha odumieram starému spôsobu života, vyhadzujem zo seba starý kvas hriechu, beznádeje, nelásky a
povstávam s ním k novému životu, ako nový človek. Staré
sa pominulo a nastalo nové. Stalo sa to v krste, deje sa to
v sviatosti zmierenia, prežívam to denne vo svojich zápasoch o dobro. Každého človeka čaká smrť, prechod, ktorý
premení jeho jestvovanie. On to už má za sebou. On posunul svoje umieranie do toho bodu, kedy bol v krste vtelený
do Kristovej skutočnosti, do jeho utrpenia, smrti
a
zmŕtvychvstania.
Kristus nás naliehavo volá k tomuto prechodu. Ak vstaneme s Kristom k novému životu, pochopíme, že život
s ním je jediným pravým bytím človeka. Túžba po novom
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bytí, po novom, večnom živote je ukrytá v každom človeku. Dokáže človek svojou vlastnou silou prejsť zo
smrti do života? Dokáže prežiť svoj prechod tak, aby z
toho nebol zánik, zmarenie, ale Pascha, prechod a potom
východ do nového života?
Wiliam Styron v románe Uľahni v temnotách ukazuje
bezvýchodiskové položenie konzumnej spoločnosti.
Hlavnej postave románu Peyton vkladá do úst pred jej
samovraždou tieto slová: „Môj Bože, prečo som ťa opustila? Navždy som sa od teba odtrhla nejakým zlým dedičstvom tohoto smutného storočia, takže len smrťou musí
nastať osudová zmena: ísť do temného prístenku,
do
vedľajšej miestnosti, ľahnúť si tam, v sne sa zbaviť svojich hriechov v nádeji, že sa prebudím v inej zemi,
v ďalekom fantastickom svitaní.“
Nie je tu skrytá túžba zomrieť a žiť? Nie je tu vystihnutý proces, ktorý sa uskutočňuje
v krste a vo sviatosti zmierenia?
Jedine v sile Ježišovho vzkriesenia
môžeme prežiť tajomstvo zániku a zrodu. Aké oslobodzujúce je jeho veľkonočné slovo: „Pokoj vám!“ Akú plnú
moc a autoritu skrývajú v sebe ďalšie
jeho slová: „Chcem, buď čistý“, „Vstaň
a choď“, „Poď za mnou“, „Už nehreš“.
To sú slová, ktoré volajú po prechode
zo smrti do života.
Aj počas tohotoročnej Veľkej noci si
chceme uvedomiť, že ak sa rodí niečo
nové, vždy je to spojené s úsilím a bolesťou. Pán Ježiš hovorí: „Aj žena, keď
rodí má bolesti, ale potom sa raduje, že
nový človek prišiel na svet.“ Aj my
budeme trpieť, keď v nás bude zomierať starý človek
hriechu, ale náš smútok sa zmení na radosť, keď v nás
povstane nový človek.
Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky všetkým
obyvateľom Klčova, ako aj všetkým návštevníkom Klčova zo srdca praje, za Vás sa modlí, do Vašich modlitieb
sa odporúča a všetkých Vás žehná
Doc. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.,
Váš duchový otec

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania,

kácií. Pripravujú nám ešte aj ďalšie kompetencie – najbližšia
by mala byť ohľadom vyvlastňovacieho konania. No smutné
na tom však je, že povinnosti pribúdajú, kompetencie prechádzajú na obce, ale finančné prostriedky na práce a výdaje
pre tieto účely, to už je horšie. Ďalej na obecnom úrade si
môžete prísť overiť listiny všetkého druhu za príslušný poplatok – nemusíte už cestovať na matriky a ku notárovi. Niektoré druhy poplatkov, vyplývajúce zo zákona, sú tiež uvedené pod týmto príspevkom.
Každý z Vás určite postrehol, že sme sa na obci zapojili do programu udržiavania návykov evidovaných nezamestnaných občanov formou vykonávania menších obecných
služieb organizovaných obcou. Chcem aj touto cestou poprosiť našich nezamestnaných, aby svojim postojom k tejto práci
sa stavali svedomito, aby nedávali priestor na hlásenie na
úrady práce, a tak prišli o podporu alebo im krátili sociálne
dávky na polovicu. Môžem garantovať, že v priebehu roka sa
vystriedajú všetci bez ohľadu na familiárnosť. Myslím si, že
iba takto to môžeme na obci zvládnuť bez problémov. Čakám
ešte na ľudí, ktorí v prvej etape prevzali pozvánky na stretnutie s pracovníkmi Okresného úradu práce, no ostalo len pri
prebraní pozvánky. Dávam im priestor do 11. 4. 2003, potom
ich musím nahlásiť na úrad práce a hodnotiť to ako nespoluprácu.
Je čas jarného upratovania a aj na našej obci je vidieť,
že občania majú záujem o čisté prostredie okolo seba. Ďakujem Vám všetkým,
ktorí ste to tak už učinili a zároveň prosím aj ostatných občanov, ktorí sa len
ešte rozhodujú, aby neváhali a svoje
okolie si taktiež skrášlili. Zároveň
chcem upozorniť na divoké skládky.
Buďme k sebe a k prírode trošku zhovievavejší. Už v jeseni začneme s tzv.
uličným zberom a to tak, že objednáme
veľkoplošné kontajnery a po uliciach sa
takýto odpad bude vyvážať. Bolo by
dobré do tej doby si to niekde v kúte
dvora odložiť a nie vysýpať niekde za
suseda. Zároveň chcem gazdinky poprosiť o úpravu predzáhradiek a balkónov
z dôvodu oslavy 745. výročia obce
v júli tohto roku. Do našej obce určite
zavítajú naši rodáci, ktorých budeme
pozývať, a preto sa snažme, aby naša
obec tohto roku ozaj zakvitla. Preto sme
sa rozhodli na OcÚ, že najkrajšie balkóny a predzáhradky finančne odmeníme. Prvá cena 3 000,- Sk,
druhá 2 000,- Sk, tretia cena 1 000,- Sk.
V našej obci sa nám začína prejavovať vandalizmus
zo strany školopovinných detí. Plot pri tenisovom ihrisku
začali rozoberať už pri korčuľovaní v zime, plot okolo obecného úradu im tiež padol za obeť, dokonca sú vylámané celé
dielce. Pri organizovaní plesu dňa 1. februára, návštevníci pri
rannom odchode zistili, že z asi 16 áut boli pozbierané znaky.
Chcem poprosiť rodičov, aby svojim deťom vysvetlili, že
tým nerobia zlosť starostovi, ale sami sebe. Na obecnom
úrade to dáme opraviť, ale o to menej budú mať financie na
rôzne druhy športu. Veď za tie vylomené ploty mohli mať
určite dve futbalové lopty.
Ďalej chcem poprosiť našich občanov, by sme si nepísali
listy, veď sme z Klčova, keď má niekto nejaký problém
a nevie si poradiť, nech príde na Obecný úrad, sadneme si do
zasadačky a problém vyriešime.

Dovoľte mi, aby som na začiatku svojho príhovoru
k Vám ako starosta obce, Vás čo najsrdečnejšie pozdravil.
Chcem Vás oboznámiť a poinformovať, čo všetko sme za tie 3
mesiace od nástupu do funkcie, či už ja alebo poslanci pre našu
obec urobili a čo pripravujeme.
Predovšetkým a hlavným bodom nášho programu je vyhotovenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
s vyhliadkou do roku 2010. Tento program je v štádiu ukončenia. Na tomto programe okrem poslancov pracovali aj ďalší
občania našej obce, začo im patrí vďaka. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce podlieha verejnému pripomienkovaniu, preto týždeň po Veľkej noci urobíme v našej
obci verejné zhromaždenie a samozrejme okrem programu
budeme odpovedať aj na ďalšie vaše otázky. V rámci individuálnej bytovej výstavby taktiež po Veľkej noci začneme už
písať zmluvy na pozemky. V tomto čase vybavujem stavebné
povolenie na prístupovú cestu a projekty na všetky inžinierske
siete. Prvoradá úloha tohto roku bude skrývka ornice
a zabezpečenie prípojok elektrickej energie ku každému stavebnému pozemku, čo sa týka väčších investičných akcií
v rámci obce, robiť ešte žiadne nebudeme, pretože si musíme
najsamprv na ne nasporiť. V rámci pridelenia dotácie na vodovod a kanalizáciu, robíme všetko preto, aby aj naša obec niečo
dostala. Zároveň chcem vyzvať našich
občanov, ktorí majú cit a zmysel pre písanie grantových schém, aby prišli na OcÚ.
Určite každý rozumný projekt odmeníme.
V našej dedine máme aj veľmi šikovných ľudí. Pri organizovaní Silvestra
pripravili veľmi pekný program manželia
Ďumbalovci, za čo im patrí vďaka. Pod
hlavičkou OcÚ sa naši mladí šachisti
zúčastnili turnajov v rámci Ligy Spiša,
kde nás úspešne reprezentujú, dokonca
Soňa Ďumbalová v celkovom poradí je na
2. mieste. Z Levočského mesačníka som
vyčítal, že máme ďalších šikovných ľudí,
ktorí reprezentujú našu obec a to Kvašňakovci, ktorí pri lyžovaní na krúžku obsadili vo všetkých kategóriách prvé miesta.
Úspešne si počínajú aj naši mladí futbalisti a verím, že jarná časť súťaže bude sa
hrať už pod ich taktovkou. Treba uznať
a pochváliť ľudí, ktorí sú zanietení pre
tento šport a venujú mu nemálo času zo
svojho osobného voľna. Preto chcem vyzvať ďalších našich
občanov a mládež, ktorí sa rozhodujú zviditeľniť našu obec
v niektorej z ďalších činností, aby prišli na OcÚ, kde tieto veci
prekonzultujeme a určite aj podporíme.
Každému z Vás pri čítaní alebo sledovaní našich médií
neuniklo, že na našu obec pribudli nové kompetencie. Okrem
školstva, ktoré prešlo na obec už 1. 7. 2002 sme od nového
roku dostali stavebný zákon. Preto už v rámci výstavby rodinných domov alebo drobných stavieb nemusíte chodiť nikde,
všetko zastrešujeme na našom OcÚ. Čo všetko si treba zabezpečiť si môžete preštudovať pod mojim príhovorom. Ďalej sme
prevzali sociálne veci – opatrovateľstvo. K tomuto chcem
povedať, že kto chce takúto službu v obci robiť, musí mať
v prvom rade rozhodnutie od posudkového lekára na opatrovanú osobu. Ostatné tlačivá potrebné k vydaniu rozhodnutia pre
opatrovateľskú službu máte taktiež k dispozícii na OcÚ. Okrem týchto kompetencií je ďalšou správa pozemných komuni2

Na záver mi dovoľte, aby som Vám poprial požehnané
Veľkonočné sviatky.

Miroslav Fabian, starosta obce Klčov

Návrh na vydanie stavebného povolenia sa predkladá na obecný úrad spolu s vyššie uvedenými dokladmi.
V prípade nejasností kontaktujte sa na Obecný úrad
v Klčove, tel. č.: 053/ 4592 221.

POSTUP PRI PREDKLADANÍ NÁVRHU
NA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
(rodinný dom, garáž, chata)
1. Musí byť vydané právoplatné územné rozhodnutie, ak sa stavebné povolenie nevydáva v zlúčenom
územnom a stavebnom konaní.
2. Navrhovateľ musí mať spracovanú projektovú
dokumentáciu stavby, ktorá musí obsahovať aj situáciu osadenia stavby do terénu s vyznačením napojenia
na komunikáciu a inžinierske siete.
3. Zabezpečiť list vlastníctva k pozemku budúcej
stavby, ktorý vydá Správa katastra v Levoči, prípadne
iný doklad o pozemku (kúpnej zmluvy, zmluva
o budúcej zmluve, notárska zápisnica o dedičstve) –
originál, resp. overená kópia (1x).
4. V liste vlastníctva je potrebné overiť druh pozemku. Ak je orná pôda alebo trvalý trávny porast
v predchádzajúcom územnom konaní musel byť vydaný predbežný súhlas na odňatie pôdy
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF). V tomto
prípade je ďalej potrebné zabezpečiť vyhotovenie
geometrického plánu oprávneným geodetom pre trvalé
vyňatie z PPF a požiadať Okresný úrad v Levoči,
odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva o vydanie rozhodnutia o trvalom vyňatí
pôdy z PPF.
5. Zabezpečiť kópiu katastrálnej mapy cestou Správy katastra v Levoči, originál alebo overená kópia.
6. V návrhu je potrebné uviesť mená a adresy všetkých vlastníkov susedných nehnuteľností. Je vhodné
svoj zámer výstavby podľa projektovej dokumentácie
s nimi vopred prerokovať a zabezpečiť ich písomné
stanoviská.
7. Ak nie je možné napojenie rodinného domu na
verejný vodovod a kanalizáciu, je potrebné zabezpečiť
vydanie povolenia na výstavbu nepriepustnej žumpy
a individuálnej studne. Povolenie vydáva obec na
základe príslušných dokladov ako pre drobnú stavbu.
Konanie o povolení stavby, žumpy a studne je možné
zlúčiť.
8. V prípade, že sa stavba bude realizovať svojpomocne, je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilú
osobu na výkon činnosti stavebného dozoru. Ak sa
bude stavba realizovať dodávateľsky, je potrebné
predložiť prehlásenie zhotoviteľa o prevzatí zodpovednosti za realizáciu stavby a kópiu živnostenského
oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra.

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ
KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
(rodinný dom, garáž, chata)
1. K návrhu priložiť kópiu právoplatného stavebného povolenia.
2. K nahliadnutiu v deň kolaudácie pripraviť projektovú dokumentáciu schválenú v stavebnom konaní.
3. V prípade, že počas stavby boli oproti dokumentácii drobné zmeny a odchýlky, vyznačí ich stavebný dozor červenou farbou do projektovej dokumentácie.
4. K nahliadnutiu v deň konania kolaudácie pripraviť doklad o vytýčení stavby, zápis v denníku alebo na vytyčovanom protokole geodetom.
5. K návrhu priložiť revíznu správu od elektroinštalácie, bleskozvodu, osvedčenie o stavbe komínov,
zápis o skúške tesnosti vnútornej kanalizácie, zápis
o tlakovej skúške vodovodu a zápis o vykurovacej
skúške inštalácie ústredného vykurovania.
6. V prípade, že je kolaudovaná stavba napojená
na domovú studňu, je potrebné predložiť súhlas štátneho okresného hygienika na užívanie vody zo studne, výsledky rozboru preukážu vhodnosť vody.
7. V prípade, že je kolaudovaná stavba odkanalizovaná do žumpy, je potrebné predložiť zápis
o skúške tesnosti žumpy.
8. V prípade, že je kolaudovaná stavba súčasne
plynofikovaná, je potrebné predložiť osvedčenie
o odbornom preskúšaní domového plynovodu – revíznu správu.
9. K návrhu je potrebné priložiť geometrický plán
– porealizačné zameranie vyhotovené oprávneným
geodetom.
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa
predkladá na obecný úrad spolu s vyššie uvedenými
dokladmi.
Tlačivá na vydanie či už územného rozhodnutia,
stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia poskytneme na obecnom úrade.
V prípade nejasností kontaktujte sa na Obecný
úrad v Klčove, tel: 053/ 4592 221.

Postup pri vybavovaní územného rozhodnutia
(rodinný dom, garáž, chata)
1. Zaobstarať zo Správy katastra Levoča, Mäsiarska ulica kópiu katastrálnej mapy, na ktorej sa nachádza pozemok
budúcej stavby – originál (1x).
2. Zaobstarať list vlastníctva k pozemku budúcej stavby, resp. iný doklad o vlastníctve k pozemku (kúpnej zmluvy, zmluva o budúcej zmluve, notárska zápisnica o dedičstve) – originál, resp. overená kópia (1x).
3. Na základe listu vlastníctva overiť druh pozemku a príslušnosť k zastavanému (intravilán) alebo nezastavanému
(extravilán) územiu obce.
a) zastavaná plocha
Môžu nastať prípady:
3

b) ostatná plocha, dvor
c) trvalý trávnatý porast
d) orná pôda
3.1 Ak sa jedná o druh pozemku podľa prípadu a),
b) v intraviláne a extraviláne nie sú potrebné ďalšie
doklady týkajúce sa pozemku.
3.2 Ak sa jedná o druh pozemku podľa bodu c), d)
v intraviláne, je potrebné zaobstarať predbežný súhlas
na odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) cestou Okresného úradu v Levoči, odbor
pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (PPaLH).
3.3 Ak sa jedná o druh pozemku podľa bodu c), d)
v extraviláne, je potrebné zaobstarať predbežný súhlas
na odňatie pôdy z PPF cestou Krajského úradu
v Prešove, odbor PPaLH.
3.4 Súčasťou zaobstarania súhlasov podľa bodov
3.2, 3.3 je aj zabezpečenie rozhodnutia o BPEJ (bonitopôdna ekologická jednotka) cestou Okresného úradu
v Levoči, odbor PPaLH a zabezpečenie vyhotovenia
geometrického plánu oprávneným geodetom.

4. Osadenie stavby musí byť zakreslené v kópii
z katastrálnej mapy ako situácia širších vzťahov (2x)
a zároveň zakreslená v mierke 1:200, resp. 1:500 (2x)
s vyznačením pôdorysných rozmerov, určená +- 0,0
vo vzťahu ku kóte terénu, napojenie na inžinierske
siete. Vyznačený musí byť verejný rozvod sieti, zároveň miesto napojenia a zakreslené prípojky (vodovod,
kanalizácia, elektrické vedenie, plynovod). V situácii
musí byť vyznačená prístupová komunikácia na hranicu pozemku a spevnené plochy okolo stavby.
5. Navrhovateľ musí uviesť mená a adresy všetkých
vlastníkov susedných nehnuteľností, prípadne môže
svoj zámer výstavby s nimi vopred prerokovať, oboznámiť ich s umiestnením stavby a jej napojenia na
komunikáciu a inžinierske siete a zabezpečiť ich písomné stanoviská.
Návrh na vydanie územného rozhodnutia sa predkladá na obecný úrad spolu s vyššie uvedenými
dokladmi.
V prípadne nejasností kontaktujte sa na Obecnom
úrade v Klčove, tel.: 053/ 4592 221.

OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD
Podľa zákona č. 184/2002 Z. z. v zmysle § 26 ods. 1 každý, kto vykonáva činnosť, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd a vodných pomerov, je povinný vynaložiť potrebné úsilie na ich uchovanie a ochranu.
Podľa § 32 komunálne odpadové vody vypúšťané musia prejsť minimálne dvojstupňovým čistením za bežných
klimatických podmienok. V prípade, že nie je možnosť vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie, je občan
povinný vybudovať a využívať bezodtokové žumpy. Obsah žumpy je odpadom, ktorý je nutné vyvážať na zneškodnenie. Žumpy, ktorých obsah preteká do zeme znečisťujú prostredie, osobitne podzemné, sú častým dôvodom znečistenia vôd v domácich studniach. Žumpy musia vyhotovovať STN 75 60 81.
Ohrozovanie kvality povrchových a podzemných vôd, teda vypúšťanie žumpy alebo odkanalizovanie rodinného
domu bez nepriepustnej žumpy je priestupkom občana na úseku ochrany vôd.
Príslušný orgán (Obec, Okresný úrad, Krajský úrad, Ministerstvo, Inšpekcia) na základe vlastného zistenia alebo
oznámenia inou osobou, či anonymom, uloží občanovi pokutu najmenej 30 tisíc Sk.
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV VYBERANÝCH OBCOU
vypracovaný v zmysle zákona č. 232/1999 Z. z.
1. Vyhotovenie odpisu, výpisu, alebo informácie...............................................................................................50,- Sk
2. Vydanie osvedčenia ako náhrady za zničený, stratený .................................................................................200,- Sk
3. Predĺženie platnosti osvedčenia ......................................................................................................................50,- Sk
4. Vydanie potvrdenia o pobyte osoby o držiteľovi vozidla .............................................................................100,- Sk
5. Žiadosť o súhlas s užívaním bytu, alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
- fyzické osoby........................................................................................................................................300,- Sk
- právnické osoby.................................................................................................................................5 000,- Sk
6. Žiadosť o povolenie na umiestnenie informácií a reklamných zariadení...................................................1 500,- Sk
7. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie..........................................200,- Sk
8. Za zmenu priezviska, alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospod. roľníka....................50,- Sk
9. Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ...............................................................50,- Sk
10. Žiadosť o vydaní potvrdenia na trvalý pobyt pre políciu............................................................................100,- Sk
V Klčove dňa 10. 3. 2003
Miroslav Fabian
Starosta obce
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k zriadeniu jedálne pri MŠ, ktoré neboli obecným
zastupiteľstvom schválené.
Uznesenie č. 22: ObZ schvaľuje dodatok
k zriaďovacej listine MŠ a dodatok k zriaďovacej
listine jedálne MŠ.
- prevádzka v MŠ Klčov trvá 9,5 hodín denne, týždenný pracovný čas učiteľky je 37,5 hodiny z toho 28
hodín priama pedagogická činnosť, t.j. 5,5 hodín denne. Týždenný pracovný čas riaditeľky MŠ je 23 hodín
priama pedagogická činnosť, t.j. 4,5 hodiny denne.
- ObZ navrhuje stanoviť pracovnú dobu od 7.00 –
16.30 hod. – je to potrebné preriešiť s rodičovskou
radou
- vzdialenie sa z pracoviska je potrebné oznámiť na
obecnom úrade
- za prácu nadčas sa neráta účasť na poradách, rodičovskom združení atď. je súčasťou 37,5 hodinového
pracovného času
- na poradu pôjde tá učiteľka, ktorá nemá práve
priamu pedagogickú činnosť, doloží potvrdenie
o trvaní porady
- základ pracovnej disciplíny je v evidencii dochádzky, ktorá je v kompetencii obecného zastupiteľstva

ZÁPISNICA 01/03
z 3. Zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31. 01.
2003, konaného v zasadačke Obecného úradu
v Klčove.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, prečítanie programu
2. Kontrola uznesení
3. Ročná uzávierka roka 2002
4. Zriaďovacie listiny pre materskú školu a jedáleň,
pracovná doba v MŠ
5. Žiadosť o úpravu pracovného času
6. Rozvojový, hospodársky plán obce
7. Územný plán obce
8. Odkúpenie pozemkov II. Etapa
9. Vyhotovenie projektovej dokumentácie na inžinierske siete IBV Klčov I. – II. Etapa
10. Žiadosť o dokúpenie pozemkov
11. Odmena zástupcu starostu obce
12. Ochrana povrchových a podzemných vôd
13. 745. výročie založenia obce
14. Príspevok do ZMOS Spiša
15. Štatút obecného hasičského zboru
16. Diskusia
17. Schválenie uznesení
18. Záver
Ad 1) Starosta – p. Miroslav Fabian otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a oboznámil prítomných
s programom
Ad 2) Pán Jaroslav Ďumbala previedol kontrolu uznesení:
Uznesenie č. 11: Vyúčtovanie Silvestra 2002 – starosta informoval o tom, že výdavky boli vo výške 6 790,Sk. Uznesenie splnené.
Uznesenie č. 13: Odstupné pre bývalého starostu –
trvá
Uznesenie č. 19: Pozvať na zasadnutie obecného zastupiteľstva riaditeľku MŠ – trvá
Uznesenie č. 20: Pozvať na zasadnutie obecného zastupiteľstva zástupcu športového klubu – trvá
Ad 3) Pani Elena Chovancová prečítala prítomným
ročnú účtovnú uzávierku za rok 2002:
Príjmy – 2 106 000,- Sk (1 526 000,- Sk z bežných
príjmov obce, 580 000,- Sk z grantov na rozvoj škoolstva)
Výdavky – 1 684 000,- Sk (bežné výdavky)
Kapitálové príjmy – 2 697 000,- Sk (1 768 000,- Sk
z predaja pozemkov, 929 000,- Sk z MŽP)
Kapitálové výdavky – 2 865 000,- Sk
Zostatok na bežnom účte k 31.12.2002: 283 166,- Sk
z toho 208 000,- Sk za predaj pozemkov
Záväzky z minulého roka: 21 000,- Sk
Pohľadávky z minulého roka: 75 000,- Sk
Uznesenie č. 21 : ObZ schvaľuje ročnú uzávierku za
rok 2002 bez pripomienok.
Ad 4) Od 01.07.2002 bola vystavená zriaďovacia
listina k zriadeniu MŠ a dodatok k zriaďovacej listine

Uznesenie č. 23: ObZ ukladá starostovi zaviesť evidenciu dochádzky zamestnancov MŠ.
Ad 5) Kuchárka MŠ pani Kešeláková podala žiadosť
o úpravu pracovného času, vzhľadom na to, že doprevádza každý deň do špeciálnej internátnej školy zdravotne postihnuté dieťa, ktoré je žiakom 2. Ročníka
ZŠ, v zmysle Zákonníka práce, podľa § 141, s plnou
náhradou mzdy.
- starosta prečítal Zákonník práce, citovaný §,
v ktorom sa hovorí, že zamestnanec má nárok na plnú
náhradu mzdy v rozsahu 10 pracovných dní
v kalendárnom roku, čo predstavuje pri 8-hodinovom
pracovnom čase 80 hodín ročne.
Uznesenie č. 24: ObZ súhlasí s čerpaním voľna
s náhradou mzdy kuchárkou MŠ pani Kešeľákovou
v súlade so Zákonníkom práce, § 141, ods.2, bod 2
a navrhuje v zmysle § 88 zaviesť u pani Kešeľákovej
pružný pracovný čas.
Ad 6) Starosta oboznámil prítomných s potrebou
vytvoriť rozvojový, hospodársky plán obce
a s možnosťami jeho vypracovania:
- vytvoriť 10-člennú komisiu zo zástupcov ObZ,
Herbatonu, klčovských podnikateľov, PD
- vypracovanie projektu zabezpečiť u pána Smetanku zo Sp. Hrhova, ktorý by bol zrealizoaný do 2 mesiacov. Cena za vypracovanie projektu je približne 14
000,- Sk
- vytvorenie mikroregiónu z obcí Sp. Hrhov, Klčov,
Domaňovce, Studenec
Uznesenie č. 25: ObZ súhlasí s vypracovaním rozvojového hospodárskeho plánu obce.
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Ad 7) Rozšírenie intravilánu je možné až po vypracovaní územného plánu obce. ÚP obce je povinná
obec vypracovať do roku 2005, čo vyplýva zo zákona.
Je potrebné vybrať po výberovom konaní firmu, ktorá
plán vypracuje.
Uznesenie č. 26: ObZ schvaľuje, aby sa začalo
s prípravou územného plánu obce.

a podzemných vôd, aby nedochádzalo k znečisťovaniu
zdrojov pitnej vody.
Ad 13) Oslavy 745. Výročia založenia obce budú 12.
Júla 2003, je preto potrebné začať s prípravou. Erb
obce sa meniť nebude, bol schválený heraldickou
komisiou. Je potrebné dlhodobo riešiť prípravu literatúry, osloviť sponzorov, osloviť pána Župníka, Talpaša, športovcov, aby pomohli s prípravou literatúry
o obci.
Uznesenie č. 32: ObZ poveruje starostu začať
s prípravou osláv 745. Výročia založenia obce.

Ad 8) Je potrebné odkúpiť pozemky pre II. Etapu
IBV, od kaplnky po ochranné pásmo. Výmena pozemku pre pána Krigovského, aby sa mohla
vybudovať cesta pre IBV.
Uznesenie č. 27: ObZ berie na vedomie informáciu
o II. Etape IBV.

Ad 14) Bol založený ZMOS Spiša, ktorého predsedkyňou je pani Zuzana Nebusová – starostka zo Sp.
Tomášoviec. Príspevok do ZMOS Spiša je 1,- Sk/
občana, ktorý je potrebné zaplatiť do 30.04.2003.
Uznesenie č. 33: ObZ schvaľuje príspevok do ZMOS
Spiša vo výške 1,- Sk/občana a jeho zaplatenie do
30.04.2003.
Ad 15) J. Berko prečítal štatút obecného hasičského
zboru.
Uznesenie č. 34: ObZ schvaľuje štatút Obecného
hasičského zboru v Klčove bez pripomienok.
Ad 16) Diskusia
1. starosta – denná hotovosť v pokladni – navrhuje, aby bola 10 000,- Sk, a v čase výberu
daní, aby sa mohlo ísť nad rámec povolenej
hotovosti – do výšky denného výberu daní.
Uznesenie č. 35: ObZ schvaľuje dennú hotovosť
v pokladni vo výške 10 000,- Sk. V šase výberu daní
nad 10 000,- Sk do výšky denného výberu dane.
2. starosta predniesol informáciu o podprahovej
metóde verejného obstarávania s nižšou
cenou.
Uznesenie č. 36: ObZ berie na vedomie informáciu
o podprahoveh metóde verejného obstarávanie
s nižšou cenou a poveruje starostu vypracovaním
smernice obce pre verejné obstarávanie podprahovou
metódou s nižšou cenou.
3. A. Dzurillová informovala prítomných
o kultúrnych aktivitách v obci, o príprave divadelného
predstavenia.
Ad 17) Prítomným poslancom boli uznesenia z 3.
zasadnutia ObZ prečítané, a po prečítaní boli bez pripomienok schválené.

Ad 9) Pre I. etapu IBV je potrebné urobiť výškopisy,
vypracovanie dokumentácie na inžinierske siete. Výberové konanie na vypracovanie projektu na elektro.
Predpokladané výdavky 50 – 100 000,- Sk. Realizácie
elektrickej siete približne 500 – 600 000,- Sk.
Uznesenie č. 28: ObZ súhlasí, aby sa začalo
s prípravou pre vyhotovenie projektovej dokumentácie elektro pre IBV.
Ad 10) Žiadosť o odkúpenie pozemku firmou Popcar
Bijacovce na podnikanie pod cestou (autobusová zastávka). Je potrebné, aby firma Popcar preložila projektovú dokumentáciu stavby.
Uznesenie č. 29: ObZ poveruje starostu jednaním
s firmou Popcar Bijacovce o podmienkach odkúpenia
pozemku na podnikanie v Klčove.
Ad 11) Návrh starostu, aby jeho zástupkyňa bola
odmeňovaná za prácu tak ako v minulom volebnom
období, t.j. čiastkou 700,- Sk mesačne.
Uznesenie č. 30: ObZ schvaľuje odmenu zástupkyni
starostu obce vo výške 700,- Sk mesačne s účinnosťou
od 15.12.2002.
Ad 12) Z podnetu občanov obce bolo prijaté opatrenie pre vypúšťanie splaškových vôd na polia. Spomínaní občania majú pri vypúšťaní splaškov na polia
ďalším obyvateľom obce závadnú vodu, ktorá vzhľadom aj vôňou pripomína močovku. V zmysle zákona
č. 184/2002 o ochrane povrchových a podzemných
vôd, navrhuje uverejniť upozornenie pre občanov
obce, aby nevypúšťali splaškovú vodu na polia
a záhrady, lebo dochádza k znečisťovaniu pitnej vody
v studniach.
Uznesenie č. 31: ObZ ukladá starostovi obce, aby
uverejnil upozornenie pre občanov obce, aby nevypúšťali splaškovú vodu na polia a záhrady, v zmysle
zákona č. 184/2002 Zb. o ochrane povrchových

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta
schôdzu ukončil.
d.a.h.
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Uznesenie č. 32: ObZ poveruje starostu začať
s prípravou osláv 745. Výročia založenia obce, zabezpečiť hudbu, folklórny súbor Čačinu, ľudového rozprávača – trvá.
Uznesenie č. 33: ObZ schvaľuje príspevok do ZMOS
Spiša vo výške 1,- Sk/občana a jeho zaplatenie do
30.04.2003 – trvá.
Ad 3) Schválenie štatútu obce Klčov
Uznesenie č. 37: ObZ schvaľuje štatút obce Klčov
Ad 4) Starosta prečítal rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva
Uznesenie č. 38: ObZ schvaľuje rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva
Ad 5) Starosta oboznámil prítomných s organizačným
poriadkom obecného úradu
Uznesenie č. 39: ObZ schvaľuje organizačný poriadok obecného úradu
Ad 6) Po prečítaní zásad hospodárenia s majetkom
obce dal starosta tento schváliť
Uznesenie č. 40: ObZ schvaľuje zásady hospodárenia
s majetkom obce Klčov
Ad 7) Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so
zásadami verejného obstarávania podprahovou metódou s nižšou cenou.
Uznesenie č. 41: ObZ schvaľuje smernicu pre verejné
obstarávanie podprahovou metódou s nižšou cenou.
Ad 8) Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené
s programom obnovy obce
Uznesenie č. 42: ObZ schvaľuje program obnovy
dediny
Ad 9) Starosta prečítal prítomným zákon č. 211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám
Uznesenie č. 43: ObZ berie na vedomie zákon č.
211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám
Ad 10) Územný plán a stavebný poriadok
Uznesenie č. 44: ObZ schvaľuje územný plán
a stavebný poriadok obce
Ad 11) Pracovný poriadok
Uznesenie č. 45: ObZ schvaľuje pracovný poriadok
Ad 12) Pán Chlebovec požiadal obec o príspevok na
preložku a rekonštrukciu elektrického prúdu. Pánu
Chlebovcovi bol už príspevok na elektrickú prípojku
poskytnutý a schválený dňa 30.04.2001 vo výške 13
500,- Sk (rozhodnutím obecného zastupiteľstva).
Uznesenie č. 46: ObZ zamieta žiadosť o príspevok na
preložku a rekonštrukciu elektrického prúdu pre pána
Pavla Chlebovca, bytom Kurimany č. 2, do doby, kým
nedôjde k vyriešeniu rerkonštrukcie firmou LOS
AGRO Spišská Nová Ves, ktorá má v súčasnosti vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu.
Ad 13) Slebodník Ľuboš a Slebodník Ladislav, Ing.
Požiadali o odkúpenie stavebných pozemkov v IBV
Klčov, každý o výmere 1 000 m2.
Uznesenie č. 47: ObZ schvaľuje predaj stavebných
pozemkov pre pána Ľuboša Slebodníka a Ing. Ladislava Slebodníka, v oblasti IBV Klčov, vo výmere po
1 000 m2 s cenou 60,- Sk/m2.
Ad 14) Pani Svetlana Holotňáková požiadala
o vydanie búracieho povolenia na stodolu, ktorá je

ZÁPISNICA Č. 02/03
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klčove
dňa 07.03.2003,
konaného v zasadačke obecného úradu.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie štatútu obce
4. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
5. Organizačný poriadok obecného úradu
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce
7. Verejné obstarávanie
8. Program obnovy obce
9. Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe
k informáciám
10. Územný plán a stavebný poriadok
11. Pracovný poriadok
12. Žiadosť o príspevok na preložku a rekonštrukciu
elektrického prúdu
13. Žiadosť o pridelenie stavebných pozemkov
14. Žiadosť o vydanie búracieho povolenia
15. Zabezpečenie aplikácie ust. § 18 ods. 2 zákona č.
281/2002 Z.z. zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, určenie oprávnenej osoby
16. Schválenie krízového štábu CO, rokovacieho
poriadku štábu CO, štatút krízového štábu obce
17. Zmluva o dodávke vody pre Nemešany
18. Kontrolór obce
19. Poistenie hasičov
20. Územný a rozvojový plán obce
21. Diskusia
22. Schválenie uznesení
23. Záver
Ad 1) Starosta privítal prítomných a skonštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
Ad 2) Kontrola uznesení
Uznesenie č. 13: Odstupné pre bývalého starostu –
trvá
Uznesenie č. 19: Pozvať na zasadnutie obecného zastupiteľstva riaditeľku MŠ – trvá
Uznesenie č. 20: Pozvať na zasadnutie obecného zastupiteľstva zástupcu športového klubu – trvá
Uznesenie č. 25: ObZ súhlasí s vypracovaním rozvojového hospodárskeho plánu obce – trvá
Uznesenie č. 28: ObZ súhlasí, aby sa začala
s prípravou pre vyhotovenie projektovej dokumentácie elektro pre IBV – trvá
Uznesenie č. 29: ObZ poveruje starostu jednaním
s firmou Popcar Bijacovce o podmienkach odkúpenia
pozemku na podnikanie v Klčove – trvá
Uznesenie č. 31: ObZ ukladá starostovi obce, aby
uverejnil upozornenie pre občanov obce, aby nevypúšťali splaškovú vodu na polia a záhrady, v zmysle
zákona 184/2002 Zb. o ochrane povrchových
a podzemných vôd, aby nedochádzalo k znečisťovaniu
zdrojov pitnej vody – trvá
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v nevyhovujúcom stave a podala oznámenie o začatí
stavby pre záhradný domček do 25 m2. Podľa priložených dokladov, výmera záhradného domčeka prevyšuje 25 m2, preto je potrebné pre vydanie stavebného
povolenia predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu.
Uznesenie č. 48: ObZ ukladá starostovi obce vydať
búracie povolenie pre pani Svetlanu Holotňákovú,
Pod Vinicou č. 46, Levoča.
ObZ neakceptuje oznámenie o začatí stavby pre záhradný domček, pretože výmera načrtnutého domčeka
prevyšuje 25 m2 a z toho dôvodu je potrebné na uvedenú výmeru požiadať o vydanie riadneho stavebného
povolenia.
Ad 15) V zmysle zákona č. 281/2002 Z.z. zanedbanie
povinnej školskej dochádzky, je potrebné určiť osobu
oprávnenú aplikovať daný zákon. Navrhnutá bola
pracovníčka obecného úradu pani Elena Chovancová.
Uznesenie č. 49: ObZ schvaľuje, aby oprávnenou
osobou pre aplikáciu ustanovenia § 18, ods. 2, zákona
č. 281/2002 Z.z. – zanedbanie povinnej školskej dochádzky, bola pani Elena Chovancová.
Ad 16) Starosta obce oboznámil prítomných
s ustanovením krízového štábu CO, prečítal rokovací
poriadok krízového štábu obce (KŠO), štatút KŠO.
Podľa štatútu KŠO je:
predseda KŠO – Miroslav Fabian – starosta
zástupca KŠO – Ing. Alžbeta Dzurillová – zástupca
starostu
členovia KŠO – členovia obecného zastupiteľstva
- František Benžala – veliteľ obecného hasičského
zboru
- Pavol Pollák – predseda Obecného športového
klubu v Klčove
- pracovníci obecného úradu
tajomník KŠO – Elena Chovancová
Na plnenie úloh KŠO v prípade potreby je nutné vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 50: ObZ schvaľuje rokovací poriadok
krízového štábu obce a štatút krízového štábu obce.
ObZ ukladá starostovi obce Klčov vydať menovacie
dekréty pre:
Miroslava Fabiána, Ing. Alžbetu Dzurillovú, Františka
Fabiána, Jána Berka, Ing. Matúša Kalafuta, Annu
Dzurillovú, Jaroslava Ďumbalu, RNDr. Ľuboslavu
Macejkovú, Františka Bendžalu, Pavla Polláka
a Elenu Chovancovú.
ObZ schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov
z rozpočtu obce Klčov, v prípade potreby na plnenie
úloh KŠO.
Ad 17) Obecný úrad Nemešany nás listom požiadal
o schválenie prípojky pre obecný vodovod Nemešany
zo zdroja obce Klčov.

Uznesenie č. 51: ObZ berie na vedomie informáciu
o návrhu zmluvy o výstavbe, budúcom užívaní
a prevádzke stavebných diel Obecný vodovod Klčov
a vodovod Nemešany, nesúhlasí s podpisom zmluvy.
K budúcemu prerokovaniu návrhu zmluvy žiada doložiť výsledky čerpania skúšok o výdatnosti zdrojov
vody.
Ad 18) Za obecného kontrolóra bola navrhnutá pani
Iveta Salugová, bytom Domaňovce, vykonávajúca
funkciu ekonómky v lekárni u Dr. Petróciovej. Navrhnutý ročný plat je 5 000,- Sk.
Uznesenie č. 52: ObZ schvaľuje Ivetu Salugovú,
bytom Domaňovce za kontrolórku obce Klčov.
Ad 19) Návrh od poisťovne pre obecný dobrovoľný
hasičský zbor Klčov pre 10-členné družstvo.
Uznesenie č. 53: ObZ zamieta ponuku poisťovne
QBE pre poistenie obecného dobrovoľného hasičského zboru.
Ad 20) Na obecný úrad boli zaslané 3 cenové ponuky
pre vypracovanie Územného plánu obce Klčov:
1. Ing. Arch. Timura – cena za vypracovanie –
293 000,- Sk
Termín ukončenia: 2/2005
2. Ing. Arch. Martin Koniar – cena za vypracovanie 302 000,- Sk
Termín ukončenia: zač. r. 2005
3. Architektonické štúdio Átrium – cena za vypracovanie 264 000,- Sk
Termín ukončenia: 2/2004
Uplatnením metódy podprahovej metódy pri výbere
bol vyhodnotený za najlepší projekt podaný Architektonickým štúdiou Átrium, zastúpený Ing. Arch. Dušanom Burákom. Zároveň je potrebné, aby do zmluvy
bol zakomponovaný splátkový kalendár za projekt.
Uznesenie č. 55: ObZ schvaľuje ponuku Architektonického štúdia Átrium pre zhotovenie Územného plánu obce Klčov a poveruje starostu podpísaním zmluvy.
Ad 21) Diskusia
1. Starosta obce predstavil prítomným návrh na prestavbu obecného úradu – predprojektová dokumentácia
Ad 22) Schválenie uznesení
Prítomným poslancom bola zápisnica prečítaná
a uznesenia 100 % prítomnými poslancami schválené.

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta
schôdzu ukončil.
d.a.h.
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Obecné zastupiteľstvo v K l č o v e na základe § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov s použitím zákona
282/02 Z. z. zo 16. 5. 2002 vydáva toto

d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia
na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava,
ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého
pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.

všeobecne záväzné nariadenie č. 7
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov
§1
Predmet a pôsobnosť
1/ Toto VZN ustanovuje niektoré podmienky držania psov.
2/ Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov
používaných podľa osobitných predpisov.
3/ Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho a Trestného zákona a osobitných predpisov.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia :
a) Zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
2. používaný horskou službou
3. používaný pri záchranných, lokalizačných
a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej
ochrany
4. poľovný
5. ovčiarsky
6. vodiaci
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku
b) Nebezpečným psom je pes, ktorý pohrýzol alebo
poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
c) Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb
zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe
výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

4/ Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný ohlásiť do
30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť
obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
5/ Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Na
známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce,
kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť
psa.
6/ Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo
stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá
nesmie byť vyššia ako 100,- Sk, vydať náhradnú
známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.
§4
Vodenie psa
1/ Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej
situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes
útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2/ Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá
je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3/ Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba,
ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4/ Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný
oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie,
je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa.
Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej
núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
5/ Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§3
Evidencia psov
1/ Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na
území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov
(ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste,
kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2/ Evidenciu vedie obec.
3/ Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho
pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

§5
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a) odseku 2 písm. d) a e)obec uloží pokutu do 500,Sk
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží
pokutu do 5 000,- Sk.
4/ Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo
dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu
povinnosti došlo.
5/ Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6/ Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
7/ Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
8/ Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí
priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do
výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

Vydávanie všeobecných záväzných nariadení obcami
1/ Obec môže všeobecne záväzným nariadením
vymedziť miesta, kde je
a) voľný pohyb psa zakázaný
b) vstup so psom zakázaný
2/ Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť
viditeľne označené.
§6
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1/ Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi,
je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť.
§7
Priestupky
1/ Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neprihlási psa do evidencie
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené § 4 ods. 1 a 2
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
2/ Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes
pohrýzol
b) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz
voľného pohybu psa
3/ Za priestupok podľa

§8
Prechodné ustanovenia
1/ Obce sú povinné upraviť vedenie evidencie
podľa tohto VZN do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.
2/ Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich
mesiacov odo dňa účinnosti tohto VZN povinnosť
podľa § 3 ods. 1, splní túto povinnosť od 1. 3. 2003 do
30. 6. 2003.
§9
Záverečné ustanovenia
1/ Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení
nie je podrobnejšia úprava, platia ustanovenia zákona
č. 282/2002 Zb.
2/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce
K l č o v sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Klčove
dňa 15. 12. 2002.
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňa 1. 3. 2003.

GENERÁLNA OPRAVA ZVONOV
V RÍM. KAT FARSKOM KOSTOLE
NARODENIA PANNY MÁRIE V KLČOVE

2. Zosilnenie spevnenie drevenej konštrukcie z oceľového materiálu
3. Hodinové odbíjanie vežových hodín, bez
hodín
4. Pohon a snímanie polohy zvona je realizované bez kontaktovým systémom
Vedľajšie práce:
1. Vyčistenie zvonov chlorovodíkom
a kyselinou soľnou
2. Elektromontážne práce a elektrické vedenie vo veži
3. Namorenie a vyčistenie konštrukcie drevenej na zvonici
4. Natretie zvonov grafitom
5. Oprava a vyčistenie kostolnej veže

Opravu zvonov vykonala:
FIRMA ELMOND
ALBIN IVÁK z Liptovských Sliačov
Prácu vykonávali traja pracovníci: Albin Ivák,
Patrik Ivák a Milan Junka
Z Klčova im pomáhali: Imrich Poľak, Štefan
Dzurilla, Ondrej Pataky.
S prácou začali dňa 6. 2. 2003 a skončili 20.2.
2003.
Boli vykonané tieto práce:
1. Prerobenie vešiakov konštrukcie zvonov

Dňa 20.2.2003 sa po oprave zvonov spúšťali na
skúšku, aký majú zvuk.
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Zvony sa môžu púšťať aj diaľkovým ovládaním.

roku Pána 1931.
Vyrobil R. Manoušek v Brne – Husovicích)

Na zvonoch sú tieto nápisy:
MALÝ ZVON:
FUNDI FECIT COMUNITAS
KOLTSOVIENSIS. A.1804

CATHO.

VEĽKÝ ZVON:
PATENT J. PESTEN
(Autorstvo J. Pesten)

RO.

(Fundáciu založilo rímskokatolícke spoločenstvo
z Klčova r. 1804)
PER FRANT. LECHRER EPERIESINI ST.
ZVON.
([Vyrobil] František Lechrer, zvonár z Prešova)

AD. HILLERA VDOVA A SYN. BRNO 1923
Z MILODAROCH NAŠEJ OBCI KLČOV,
A KRAJANOCH AMERIKANOH.
SVÄTÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS !

Tieto tri zvony boli opravené a teraz pravidelne
zvonia. Upozorňujú nás,
že ubieha čas, aj náš čas,
ktorý nám dal Pán
k dispozícii, aby sme
v ňom oslavovali Boha
a slúžili blížnym. Preto
keď ich počujeme, zapojme sa do spoločnej modlitby Anjel Pána, dajme sa
na cestu do nášho chrámu,
aby sme raz doputovali aj
do chrámu Nebeského Otca
vo večnosti.
Ďakujeme majstrom za ich prácu a taktiež všetkým veriacim, ktorí na toto dielo prispievajú.
V pláne sú raz aj vežové hodiny.
Farská rada obce Klčov.

STREDNÝ ZVON:
AD MAIOREM GLORIAM
DEI ET HONOREM
SANCTI JOANNIS DE
MATHA
NECNON PACEM
SALUTEMQUE
CHRISTIFIDELIUM
PAGI KOLČOV FUNDI ME
CURAVIT
JOANNES JANECKO
CANONICUS HON.PAROCHUS
KEŽMAROKENSIS
ANNO DOMINI 1931.
PER R. MANOUŠEK IN BRNO – HUSOVICE

(Na väčšiu Božiu slávu a na poctu svätého Jána
ako aj pre pokoj a spásu veriacich obce Klčov
ma dal vyrobiť titulárny Kanonik a kežmarský
farár Ján Janečko,

Úprimná vďaka
a veľké Pán Boh zaplať patrí ctenému pánovi Štefanovi Kamenickému, za
jeho celoživotnú prácu, ktorú vykonal v našom kostole ako kostolník. Svoje
skúsenosti odovzdal mladšej generácii a teraz sa teší zo zaslúženého odpočinku. Aj touto cestou ho chceme pozdraviť, za všetko mu poďakovať a popriať
mu pevné zdravie a pokojné prežívanie požehnanej staroby uprostred svojich
farníkov. Ad multos annos!
Duchovný otec, členovia farskej rady a všetci spolufarníci obce Klčov
FAŠIANGY V NAŠEJ FARNOSTI
Dňa 23. februára 2003 sa v našej farnosti uskutočnili Fašiangove slávnosti spojené s karnevalom a kultúrnym programom, v rámci ktorého vystúpili deti z Materskej škôlky v Klčove pod vedením pani riaditeľky Daniely Koterbovej s pásmom „Fašiangy – Turíce“. Mgr. Zuzana Lompartová
(sestra Nicola, OFS) prispela
s deťmi do programu rozprávkou
„O Veterníkovi“. Príjemným prekvapením bolo vystúpenie mládeže pod
vedením manželov Jaroslava a Márie Ďumbalovcov s ľudovými tancami.
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PORIADOK BOHOSLUŽIEB
Farnosť:
Deň
N
13.4.
P
14.4.
U
15.4.
S
16.4.
Š
17.4.

v týždni od

Klčov
Liturgická oslava

KVETNÁ NEDEĽA
(NEDEĽA UTRPENIA PÁNA)
Požehnanie ratolestí v kaplnke
Povýšenia svätého Kríža
Veľký týždeň
Veľký týždeň
Veľký týždeň
ZELENÝ ŠTVRTOK
USTANOVENIE
EUCHARISTIE
A SVIATOSTI KŇAZSTVA

13. 4. 2003

do

21. 4. 2003

Hodina Bohoslužby
8.00 Za veriacich
10.00 † Jozef Pompa
13.30 krížová cesta
7.00 Na úmysel
18.00 † Helena Dzurillová (po mesiaci)
7.00 Na úmysel
upratovanie kostola
7.00 Na úmysel
18.00 † Anna, Mária a František Poľak
9.00 Omša svätenia olejov – Spišská Kapitula
19.00 sv. omša na Pamiatku Pánovej večere
po sv. omši krížová cesta po dedine so sviečkami

VEĽKÝ PIATOK
8.00 Lamentácie – Ranné modlitby Cirkvi
SLÁVENIE UTRPENIA A
P
SMRTI PÁNA
18.4.
Celodenná adorácia
19.00 Obrady umučenia Pána
v olivovej záhrade
PRÍSNY PÔST
BIELA SOBOTA
Lamentácie – vyloženie Sviatosti Oltárnej
8.00 v Božom hrobe
OČAKÁVANIE PÁNOVHO
S
ZMŔTVYCHVSTANIA
19.4.
Celodenná poklona
19.00 Slávenie veľkonočnej vigílie
pri Božom hrobe
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
7.30 ž. Ladislav Oravec (za zdravie)
PÁNOVHO
N
10.00 svätá omša za veriacich
ZMŔTVYCHVSTANIA
20.4.
Požehnanie veľkonočných jedál
13.30 Slávnostné vešpery
počas rannej svätej omše
P
8.00 † Žofia Šoltýsová
VEĽKONOČNÝ
21.4.
PONDELOK
10.00 ž. Andriana Čuchranová (krst)
Ak ešte máte chorých, ktorí chcú pristúpiť k sviatosti zmierenia, okrem tých ku ktorým chodievame na
prvý piatok, nahláste ich v zákristii.
Vo VEĽKÝ PIATOK je PRÍSNY PÔST. Iba raz za deň do sýta sa najesť majú tí, ktorí zavŕšili 18 rok
a nedosiahli 60 rok života. Nejesť mäso majú tí, čo zavŕšili 14 rok života až do smrti. Rodičia však majú
viesť k pravému pokániu aj menšie deti. (CIC kán. 1251-1252).
Na BIELU SOBOTU si treba doniesť sviečky na Slávenie veľkonočnej vigílie.
Kto by ešte potreboval prijať sviatosť zmierenia, bude to možné každý deň pri ranných bohoslužbách.
Na adoráciu v piatok a na poklonu v sobotu sa zapíšte do zoznamov, ktoré sú uložené vzadu na stolíku.
Vydáva: Rímskokatolícky farský úrad v Klčove v spolupráci s Obecným úradom v Klčove. Redakcia: Máriin hlas, 053 02 Klčov 27, tel.
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