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Rozkvitnuté Kostoľany
Pri prejazde obcou si možno viacerí z vás všimli drobné zmeny a aktivity. Ich cieľom je zveľadiť centrum
obce a zatraktívniť jeho podobu. Síce obec sa nachádza v zložitej finančnej situácii, ešte začiatkom roka sa jej
podarilo získať drobný grant z Karpatskej nadácie a spoločnosti U.S.STEEL Košice, ktorý má napomôcť skrášliť
hlavný prieťah našej obce. Na túto pomoc sa nabalila ďalšia, a tak môžeme upraviť aj potok a nové zábradlie.
V rámci projektu Rozkvitnuté Kostoľany pôjde o sadovú úpravu verejných priestranstiev, rekonštrukciu starej obecnej studne pred farou, vymurovanie kaskád či osadenie lavičiek. V rámci aktivít projektu sme už vysadili
niekoľko líp a živý plot, ktorý má oddeľovať hlavnú komunikáciu od plochy parku. Pokračujeme v budovaní kamenných múrikov na dolnom toku potoka a vyčistili sme spodný úsek koryta.
Prvú dobrovoľnícku brigádu v rámci tohto projektu zorganizovali starosta a poslanci obecného zastupiteľstva. Čaká nás ešte niekoľko takýchto brigád, budeme radi, ak sa pridáte aj ďalší a spoločne napomôžeme ku
krajším a rozkvitnutejším Kostoľanom.
Anton Medvec—starosta
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Z PRACOVNÉHO STOLA STAROSTU
Vážení občania,

čas opäť pokročil, polrok máme
za sebou a leto je v plnom prúde.
V obci pokračujeme s prácami v
rozsahu aktuálnych možností.
Snažíme sa udržiavať čistotu obce, kosiť, čistiť rigoly, vylepšovať
verejné osvetlenie, postupne upravujeme a čistíme potok.
Naďalej veľkým problémom ostáva nedostatok
financií. A v takomto prípade sú ruky zviazané. Bez
peňazí sa nič nedá a akékoľvek požiadavky občanov na
kvalitnejšie cesty, chodníky a podobne, musia ostať
zatiaľ nevypočuté.
Veľa času a námahy bolo potrebné vynaložiť na
vybavenie ďalšieho úveru. Ten bolo potrebné vziať na
to, aby obec mohla vyplatiť vecné bremená občanom a
subjektom za výstavbu kanalizácie na ich parcelách.
Výška úveru na tento účel činí sumu 100 000 Eur, momentálny stav dlhov obce v súvislosti so stavbou kanalizácie je okolo 280 000 Eur. Je to maximálne možné
zadlženie obce. Ďalej sme museli prijať rozpočtové
opatrenie a navýšiť čiastku na spotrebu elektrickej
energie na čističke a prečerpávacích staniciach a taktiež
nájsť prostriedky na splácanie úveru. Ide to na úkor
rozvoja obce. Kanalizácia vrátane úverov nám tohto
roku pohltí okolo 90 000 Eur, čo je takmer tretina rozpočtu obce (rozpočet obce je okolo 300 000 Eur). Z
toho, čo sa zvýši, je takmer nemožné zabezpečiť bežné
fungovanie obce.
Kanalizácia už beží v plnej a riadnej prevádzke.
Avšak doteraz pre občanov fungovala zadarmo. Už od
októbra 2014. Keďže naďalej je tento stav neúnosný,
poslanci prijali smernicu úhrad za služby poskytované obcou a v nej
stanovili aj servisnú
úhradu spojenú s prečerpávaním odpadových vôd. Šlo o opatrenie, ktoré by malo pomôcť preklenúť náročné obdobie, kým nedôjde k stanoveniu a výpočtu riadneho stočného (už vybavujeme, je
to však časovo náročnejší proces), vtedy bude servisný poplatok
zrušený.
Ďakujem všetkým občanom, že danú
situáciu pochopili a poplatkom pomohli zmierniť zlú situáciu obce.
Veď napokon každému

je aj jasné, že kanalizácia zadarmo fungovať nebude a
na jej chod musí prispievať každý pripojený občan. A
to bez ohľadu na to, či bude vo vlastníctve obce, alebo
prejde pod správu vodárenskej spoločnosti. Až na jedného občana to pochopili všetci. Kritizovať, vypisovať
podnety a dotazy je to najjednoduchšie, čo môže spraviť každý a zvládne každý. Ale prísť s konkrétnym riešením, nápadom a pomocou, to by sme už očakávali
priveľa.
Stále sa stretávame s nedisciplinovanosťou občanov, ktorí do kanalizačných stok vhadzujú aj utierky,
handry a podobne, napriek niekoľkonásobnému upozorňovaniu z našej strany. Veľkým problémom z hľadiska prevádzky je prítomnosť starých fekálií a žúmp,
ktoré sa do kanalizácie a čističky dostávajú prostredníctvom prečerpávania žúmp občanmi. Takéto prečerpávanie následne spôsobuje silný zápach v domácnostiach, ktorý tvorí zmes výbušných plynov akumulovaných v septikoch. Nasleduje aj problém s čističkou,
pretože dochádza k jej zakaleniu a narušeniu biologických procesov čistenia. Preto takéto počínanie občanov
je netolerované a každý známy a nahlásený podnet posúvame na okresný úrad—odbor starostlivosti o životné
prostredie, ktorý je v danej veci správnym orgánom.
Mnohí sa ma pýtajú na to, či v tejto ťažkej ekonomickej situácií obce by nám nepomohli eurofondy.
Odpoveď znie: Nie! Eurofondy sú účelové dotácie na
konkrétne aktivity, projekty. Nie je ich možné čerpať
na bežné výdavky, bežnú réžiu. Sú to účelové prostriedky a nateraz naša obec má v čerpaní týchto prostriedkov zabuchnuté dvere. Na čerpanie eurofondov je
potrebné vynaložiť veľké financie na projekty, agentúry, manažment a preukázať vlastné zdroje. Naša obec
už nie je schopná si požičať ani euro. Prioritou musí
byť jej oddlženie, nie ďalšie zadlženie.
Z medializovaných informácií
aké možnosti majú obce a o čo všetko
sa môžu uchádzať, môže občan nadobudnúť dojem, že tie peniaze sa rozdávajú a stačí len o ne požiadať. Nie
je to však pravdou. Pri naštudovaní
bližších podmienok dôjdeme k tomu,
že v konečnom dôsledku niektoré
výzvy až také výhodné nie sú.
Neostáva nám nič iné, len ako
vo väčšine vecí pomôcť si sami. Spoločne musíme prekonať zložité obdobie a keď si nebudeme podrážať nohy, bude to o to lepšie a aj zlé časy
pominú skôr. Nezáleží to len odo
mňa, ale aj od vás, milí občania.
Váš starosta
Práce na vyvýšení regulácie potoka a
úprave priestranstva na Košickej ulici
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OBECNÁ NÁSTENKA
Vzhľadom na sťažnosti občanov a problémy súvisiace s
odstavovaním motorových vozidiel na verejných priestranstvách prijalo obecné zastupiteľstvo všeobecné
záväzné nariadenie, ktorým sa určujú podmienky parkovania a odstavovania vozidiel v obci. Cieľom je
„upratať“ ulice od motorových vozidiel, ktoré nemajú
dôvod zaberať miesto na uliciach a týmto spôsobom ich
blokovať. Prioritou je, aby motorové vozidlá sa dostali
tam kde patria—na súkromné pozemky svojich majiteľov. Parkovanie vozidiel na uliciach je len zlozvykom
ich majiteľov, ktorým je pohodlnejšie odstaviť vozidlo
na ulici a neotvárať bránu či prispôsobiť svoj pozemok
na parkovanie auta. Ulice v obci sú však úzke a nie sú
prispôsobené na takéto parkovanie. Uvádzame znenie
prijatého VZN a žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby vykonali nápravu veci v súlade s týmto nariadením a vyhli sa neskorším napomenutiam a pokutám.
VŠ EO BECN É ZÁ VÄ ZN É
N AR I AD ENI E
obce Kostoľany nad Hornádom
č. 3/2015
O PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH
A VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
Obecné zastupiteľstvo v Kostoľanoch nad Hornádom podľa § 4
ods. 3, bod g/, § 6, § 11, ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR
SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení obce /ďalej len VZN/.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je
určiť a upraviť podmienky parkovania a odstavenia motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v celej obci Kostoľany nad Hornádom.
2. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) verejným priestranstvom – všetky cesty, miestne komunikácie, všetky verejnosti prístupné pozemky, spevnené plochy, verejná zeleň, ktoré sú vo vlastníctve obce. Patria sem aj
plochy, ktoré má obec v prenájme od fyzických
a právnických osôb a plnia funkciu verejného priestranstva,
b) miestnou komunikáciou – všeobecne prístupná a užívaná
ulica, parkovisko vo vlastníctve obce a verejná plocha, ktoré
slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych
komunikácií. Súčasťou miestnych komunikácií sú priľahlé
chodníky, priľahlé verejné priestranstvá a priľahlé obratiská
vozidiel, ďalej len „miestne komunikácie“.
c) parkovaním – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy
komunikácie (napr. po dobu nákupu, návštevy, zamestnania,
naloženie alebo vyloženie nákladu). Parkovanie v závislosti
na dĺžke trvania môže byť krátkodobé (do dvoch hodín trvania) alebo dlhodobé (nad dve hodiny). Osobitným prípadom
dlhodobého parkovania je odstavenie vozidla,
f) odstavením – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komu-

Preparkujme svoje vozidlá z ulíc do dvorov!
nikácie po dobu, keď sa nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla
v mieste bydliska, prípadne v sídle prevádzkovateľa),
g) zastavením – uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie
prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na
zloženie nákladu,
h) státím – uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas
dovolený na zastavenie,
i) držiteľom vozidla – fyzická alebo právnická osoba, ktorá
je takto zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných prípadoch
je držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo
jeho užívateľom,
j) zvláštnym motorovým vozidlom – najmä poľnohospodársky a lesný traktor, jeho príves, samohybný poľnohospodársky stroj a lesný stroj, pojazdný pracovný stroj,
k) starým vozidlom – vozidlo, ktoré chce dať jeho držiteľ
vyradiť z evidencie vozidiel, alebo má byť vyradené, alebo
bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je
známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce.
Článok 2
Parkovanie v obci
1. Dočasné, krátkodobé a dlhodobé parkovanie (za predpokladu,
že nemá charakter dlhodobého odstavenia a státia) v obci je
možné len na vyhradených parkovacích miestach v obci – parkovisko pred zdravotným strediskom (parc. KN C č. 536/27),
parkovisko pri základnej škole (parc. KN C č. 1687), parkovisko
Staničná (parc. KN C č. 535), parkovisko pri parku (parc. KN C
č. 536/1), parkovisko pred železničnou stanicou (parc. KN C č.
559/2), parkovanie pri bytových domoch na Železničnej ulici
(parc. KN C č. 504/6), parkovisko pri nákupnom centre Fresh
(parc. KN C č. 536/22), parkovisko pri materskej škole (parc.
KN C č. 544). Parkovanie mimo týchto vyhradených miest musí
byť vopred dohodnuté na obecnom úrade, kde bude určený čas a
podmienky parkovania vozidla.
2. Dlhodobé parkovanie vozidiel v obci na verejných priestranstvách (okrem parkoviska pri bytových domoch
na Železničnej ulici – parc. KN C č. 504/6) alebo odstavovať
pojazdné i nepojazdné vozidlá na miestnych komunikáciách
v celej obci Kostoľany nad Hornádom je zakázané. Obec na
takéto parkovanie a odstavenie nemá vytvorené podmienky a
takýmto parkovaním by sa bránilo riadnemu a nerušenému
užívaniu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií
obyvateľom obce, ako aj návštevníkom obce.
3. Na verejnej zeleni, nespevnených plochách, ktoré nie sú
na tento účel určené a na chodníkoch, je zakázané zastavenie,
státie a parkovanie všetkých druhov vozidiel.
4. Povinnosťou každého držiteľa vozidla je parkovať alebo
odstavovať vozidlo výlučne na svojom pozemku, teda využiť
na odstavenie vozidla svoj dvor.
5. Spôsob parkovania na verejnom priestranstve, kde to situácia umožňuje a nie je možné iné riešenie, musí byť vopred
dohodnutý na obecnom úrade, kde bude určený čas a podmienky parkovania vozidla a stanovený poplatok.
6. Poplatok je stanovený na 20 Eur ročne za osobné vozidlo
(do 3,5t), so súhlasom obce vozidlo nad 3,5 t 25 Eur ročne.
(pokračovanie na ďalšej strane)
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OBECNÁ NÁSTENKA

(dokončenie z predchádzajúcej strany)
Článok 3
Zákaz parkovania v čase zvozu komunálneho
a separovaného odpadu
Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa prísne zakazuje dlhodobo aj krátkodobo parkovať vozidlám na miestnych
komunikáciách
v čase
zvozu
komunálneho
a separovaného odpadu. Čas zvozu odpadu je určený
v Zmluve o vývoze komunálneho odpadu podpísanej medzi
obcou Kostoľany nad Hornádom a firmou, ktorá zabezpečuje
vývoz a je zverejnený obvyklým spôsobom. Prípadné zmeny
termínu vývozu sú vopred oznamované v miestnom rozhlase.
Článok 4
Zákaz parkovania v čase zimnej údržby miestnych komunikácií
Ďalej sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia prísne
zakazuje dlhodobo aj krátkodobo parkovať vozidlám na
miestnych komunikáciách v čase zimnej údržby. Zimnou
údržbou sa rozumie odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, posyp komunikácií. Čas potreby prevedenia zimnej údržby je zrejmý z poveternostných podmienok a rozhodnutia
starostu obce.
Článok 5
Výnimka zo zákazu parkovania na miestnych komunikáciách
Výnimka zo zákazu parkovania motorových vozidiel na
miestnych komunikáciách v čase zvozu komunálneho
a separovaného odpadu a v čase zimnej údržby sa v zmysle
tohto všeobecného záväzného nariadenia udeľuje :
a) vozidlám záchrannej zdravotnej služby,
b) požiarnym vozidlám v čase zásahu,
c) policajným vozidlám,
d) vozidlám poskytujúcim pomoc v čase mimoriadnych
opatrení, ktoré vyvolali nepredvídané udalosti,
e) komunálnej technike.
Článok 6
Všeobecný zákaz
1. Všeobecne sa zakazuje dlhodobo parkovať alebo odstavovať pojazdné i nepojazdné vozidlá na miestnych komunikáciách celej obce Kostoľany nad Hornádom, a tým brániť
riadnemu a nerušenému užívaniu miestnych komunikácií
obyvateľmi obce Kostoľany nad Hornádom a návštevníkom
obce.
2. Zakazuje sa okolo miestnych komunikácií vytvárať prekážky, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť chodcov a tvoria bariéru pri zimnej údržbe (kamene,
betónové alebo železné stĺpiky a pod.).
Článok 7
Umiestňovanie prístreškov, garáží a úprava plôch na
parkovanie pre vozidlá na verejných priestranstvách
1. Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejnom priestranstve a ohradzovanie časti verejného
priestranstva alebo jednotlivých parkovacích miest je zakázané.
2. Rovnako je zakázané vytvárať parkovacie miesta prekrý-

vaním potokov betónovými prefabrikátmi bez povolenia
príslušných orgánov.
3. Je zakázané na verejných priestranstvách a pri miestnych
komunikáciách vytvárať spevnené i nespevnené miesta na
parkovanie (vysypávaním rozličného materiálu, betónovaním, asfaltovaním, dláždením) bez osobitného písomného
súhlasu obce a bez následnej úhrady dane za užívanie verejného priestranstva a poplatku v zmysle čl. 2, ods. 6 tohto
nariadenia.
Článok 8
Sankcie
1. Priestupku proti verejnému poriadku sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia dopustí ten, kto z nedbanlivosti
alebo úmyselne poruší toto nariadenie o zákaze parkovania
vozidiel na miestnych komunikáciách a zabráni tým zvozu
komunálneho alebo separovaného odpadu v danej časti obce,
alebo zabráni vykonaniu zimnej údržby miestnej komunikácie, alebo iným spôsobom naruší prechod ostatných účastníkov premávky či poškodí verejnú zeleň.
2. Dokladom o priestupku podľa článku 3 tohto VZN je správa pracovníka povereného starostom obce kontrolou zberu
smetných nádob, vykonávanou v čase zvozu odpadu
v Kostoľanoch nad Hornádom za účasti pracovníkov firmy,
ktorá zmluvne zabezpečuje vývoz odpadu z obce.
3. Dokladom o priestupku podľa článku 4 tohto VZN je správa pracovníka povereného starostom obce prevádzať zimnú
údržbu miestnych komunikácií alebo správa firmy, ktorá
vykonáva zimnú údržbu miestnych komunikácií dodávateľsky.
4. Dokladom o priestupku, ktorým sa zamedzil a obmedzil
rýchly prechod miestnou komunikáciou vozidlám záchrannej
zdravotnej služby, požiarnym vozidlám v čase zásahu, policajným vozidlám, alebo vozidlám poskytujúcim pomoc v
čase mimoriadnych opatrení, ktoré vyvolali nepredvídané
udalosti, je osobný, prípadne telefonický oznam starostovi
obce, prípadne pracovníkom obecného úradu.
5. Dokladom o priestupku podľa článku 6 je zápis
o opakovanej obhliadke vozidla odstaveného na miestnej
komunikácii a skonštatovanie starostom obce, poslancom
obecného zastupiteľstva alebo príslušnej komisii, že ide
o naplnenie skutkovej podstaty článku 6.
6. V nadväznosti na toto VZN a § 48 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch za vyššie uvedené priestupky možno uložiť
pokutu držiteľovi vozidla alebo osobe, ktorá sa dopustila
priestupku, do výšky 33,- €. Pokuta sa udelí rozhodnutím a splatná je v pokladni obce Kostoľany nad Hornádom
v hotovosti, poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet obce.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na
zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kostoľanoch nad Hornádom uznesením č. 26/2015 zo dňa 16. 4. 2015
2. VZN nadobúda právoplatnosť 15 dní po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom v Kostoľanoch nad Hornádom.
Ocú
Ak v blízkom čase nedôjde k náprave v súlade s platným
VZN, budeme majiteľom vozidiel zasielať písomné výzvy.
Po ich prípadnom odignorovaní dôjde k udeľovaniu príslušných pokút.

OBECNÁ NÁSTENKA
Cintorínsky poriadok po novom
Milí občania, v súlade so zákonom č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve poslanci obecného zastupiteľstva schválili VZN— Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu nádeje. Je to obsiahlejší dokument, ktorý
je k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke, avšak vyberáme z neho najdôležitejšie časti a publikujeme ich na stranách týchto novín.
Základným princípom je to, aby sa občania hlásili k hrobom svojich príbuzných a uzatvorili s obcou
nájomnú zmluvu na jednotlivé hrobové miesta a vyplatili nájom. Cieľom prijatého VZN je nielen naplniť literu zákona, ale postupne vypracovať evidenciu pohrebiska—najmä využívaných a už opustených hrobov, aby
sa mohlo prejsť k opätovnému pochovávaniu a nemuselo dôjsť k ďalšiemu rozširovaniu cintorína, čo ani nie
je možné, keďže už lúka za cintorínom obci nepatrí.
Obec preferuje pochovávanie prirodzeným
spôsobom do zeme, namiesto budovania hrobiek,
preto tento spôsob je aj z pohľadu úhrad a nájmu
lacnejší. Taktiež údržba cintorína je finančne nákladná a nutnú opravu si už vyžaduje aj dom nádeje
a chladiace zariadenie. Vyzbierané nájomné za hrobové miesta bude preto použité na nevyhnutnú opravu domu nádeje a prípadne aj na zakúpenie nového
chladiaceho zariadenia.
Občanov teda vyzývame, aby sa prihlasovali k
jednotlivým hrobom a prišli na obecný úrad uzavrieť
nájomnú zmluvu a vyplatiť nájomné podľa cenníka,
ktorý je prílohou prevádzkového poriadku pohrebiska.
Ide o tých pozostalých ktorým príbuznému uplynula
tlecia doba, teda u hrobov starších ako 15 rokov a u
hrobiek ako 20 rokov, alebo ak sa blíži termín ukončenia tlecej doby a je potrebné si nájom hrobového miesta prenajať na ďalšie obdobie.

Z prijatého VZN vyberáme najdôležitejšie časti:
VŠ EO BECN ÉZÁ VÄ ZN É
N AR I AD ENI E
obce Kostoľany nad Hornádom
č. 2/2015,
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a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí
byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej
1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť
najmenej 0,3 m,
c) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložená do hrobu
a zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne l ,2 m,
d) pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu
uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť
nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej l m.
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do
uplynutia tlecej doby.
§7
Pochovávanie na novom cintoríne
1. Na novom cintoríne sa telá zosnulých pochovávajú výlučne
do jednoduchých, nevystužených hrobov po jednom.
2. Na novom cintoríne sa pochovávajú len občania obce, resp.
rodáci obce.
3. Hrob dospelého človeka má mať rozmery: 80 cm šírka, 200
cm dĺžka, minimálne 160 cm hĺbka. Hrob dieťaťa: 60 cm x
160 cm. Hrob dieťaťa mladšieho ako 3 roky: 50 cm x 100 cm.
4. Vedľa hrobu zosnulého manžela – manželky, resp. iného
blízkeho príbuzného, môže byť na žiadosť rodinného príslušníka ponechané voľné hrobové miesto, za ktoré je potrebné
uhradiť poplatok vopred.
5. Výstavba hrobiek, dvojhrobiek a vystužovanie hrobov je
zakázané.
6. V záhlaví hrobu možno najskôr po uplynutí 18 mesiacov
od pohrebu umiestniť náhrobok (kríž, alebo mramorovú či
betónovú tabuľku) s maximálnou výškou 75 cm od zeme
a šírkou 90 cm. Osadenie pomníka je potrebné konzultovať
vopred s obcou.
7. Povrch hrobov bude upravený správcom cintorína na jeho
náklady, a to zarovnaním na úroveň okolitého terénu
a vysiatím trávnika.
8. Voľná výsadba trvalkových alebo letničkových kvetov na
hrobe sa nepovoľuje. Konečnú úpravu povrchu hrobu správca
cintorína zrealizuje do 18 mesiacov po uložení ostatkov.
9. Do hrobu je možné ukladať aj urnu s popolom neskôr zosnulého príbuzného.
§8
Dĺžka tlecej doby a dĺžka doby nájmu

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOMU NÁDEJE

1. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je
15 rokov od pochovania.
2. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je
20 rokov od pochovania.
3. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tejto
tlecej doby zotleté, tlecia doba sa primerane predĺži podľa
výsledkov hydrogeologického prieskumu.
4. Dĺžka nájmu po uplynutí tlecej doby sa stanovuje u hrobov
a hrobiek na dobu 10 rokov.

§6
Pochovávanie na starom cintoríne

§ 11
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

ktorým vydáva
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
OBCE KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM
A

1. Na starom cintoríne je možné pochovávať spôsobom do 1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
zeme alebo do vystuženej hrobky. Preferovanejší spôsob je a) dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré sa
týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta,
však ukladanie do zeme.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
požiadavky:
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(pokračovanie z predošlej strany)
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné
náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku a každoročne najneskôr
do 31. marca odstrániť staré kahance, vence, kvety a inú starú
výzdobu v okolí hrobov, aby správcovi netvorili prekážku pri
údržbe pohrebiska (najmä kosení).
2. Nájomcovi hrobového miesta sa zakazuje:
a) vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa, b) umiestňovať lavičky na
pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa,
c) vykonávať ďalšie činnosti bez súhlasu prevádzkovateľa.
3. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky, vyzve oprávneného,
aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí
prevádzkovateľ potrebné opatrenia na náklady porušovateľov.
§ 12
Užívanie hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej
zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu. Nájomná zmluva sa
uzatvára na novozriadený hrob na dobu tleciu podľa § 8 tohto
poriadku a nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
2. Za novozaložený hrob a hrobku obstarávateľ pohrebu uhrádza
aj jednorazový poplatok. Jednorazový poplatok sa neuhrádza, ak
ide o uloženie telesných pozostatkov do existujúceho hrobu.
3. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ prenecháva
nájomcovi za nájomné, resp. za nájomné a jednorazový poplatok hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
4. Nájomné je nájomca hrobového miesta povinný uhradiť
prevádzkovateľovi pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu
uložené ľudské pozostatky, je povinný nájomca hrobového
miesta uhradiť na dobu 10 rokov. 5. Právo užívať hrobové
miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú
osobu iba prevádzkovateľ.
6. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo
na uzavretie nájomnej zmluvy osoba blízka, ak je blízkych
osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.
7. Prevádzkovateľ je povinný počas trvania nájomnej zmluvy
zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je
potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom
zasahuje prevádzkovateľ povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
8. Cena nájmu, výška jednorazového poplatku, ako aj ďalšie
cintorínske poplatky, sú súčasťou cenníka, ktorý tvorí Prílohu
č. 1 tohto Prevádzkového poriadku.

predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
2. Prevádzkovateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, alebo sa pohrebisko ruší,
b) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie
hrobového miesta.
3. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské
ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
4. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov
uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej 3 mesiace predo
dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na vývesnú
tabuľu umiestnenú na pohrebisku.
5. Ak nájomná zmluva bola vypovedaná z dôvodu uvedeného
v § 13 ods. 2 písm. b) a nájomca je známy, je prevádzkovateľ
povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené. Výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného
roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu
považuje za opustenú vec.
6. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu
uvedeného v § 13 ods. 2. písm. b) a nájomca nie je známy,
uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na vývesnej tabuli umiestnenej na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo
dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s
označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
7. Ak prevádzkovateľ postupuje podľa § 13 odsekov 4 a 6,
musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta
so stručným opisom stavu príslušného hrobu.
§ 14
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Návštevníci pohrebiska a domu nádeje sú povinní dodržiavať tento Prevádzkový poriadok, zákon o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní:
a) na pohrebisku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu
a dôstojnosť miesta,
b) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému záujmu.
3. Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:
a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko
bez súhlasu prevádzkovateľa,
b) fajčiť na pohrebisku, prevádzkovateľ v zmysle zákona č.
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov vyvesí príslušnú zákazovú značku (Zákaz fajčenia) alebo nápis (Zákaz fajčenia
§ 13
v celom objekte cintorína),
Výpoveď nájomnej zmluvy
c) požívať alkoholické nápoje,
d)
odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
1. Prevádzkovateľ je povinný písomne vopred upozorniť náe)
vodiť
psov na pohrebisko,
jomcu:
f)
robiť
hluk
na pohrebisku,
a) že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr
g)
neoprávnene
zasahovať do iného hrobového miesta.
tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty,
b) na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov

(pokračovanie ďalej)
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ÚHRADY
Pochovávanie do hrobky

Pochovávanie do zeme (aj zelená lúka)

Jednorazový poplatok za novú hrobku (nie nájom)
v prípade, že sa pochováva do hrobky, teda betónového
hrobu s platňou:

Jednorazový poplatok za nový hrob (nie nájom)
v prípade, že sa pochováva do zeme bez betónovej výstuže (teda obyčajný hrob na starom aj novom cintoríne):

Občania s trvalým pobytom v obci:

Občania bez trvalého pobytu
v obci:

Občania s trvalým pobytom v obci:

Občania bez trvalého pobytu
v obci:

Jednohrob: 25 €

Jednohrob

60 €

Jednohrob: 18 €

Jednohrob: 50 €

Dvojhrob 50 €

Dvojhrob

120 €

Dvojhrob 36 €

Dvojhrob 100 €

Urna 10 €

Urna 20 €

Nájom hrobového miesta na obdobie tlecej doby 20 rokov

Nájom hrobového miesta na obdobie tlecej doby 15 rokov

Občania s trvalým pobytom v obci:

Občania bez trvalého pobytu
v obci:

Občania s trvalým pobytom v obci:

Občania bez trvalého pobytu
v obci:

Jednohrob: 30 €

Jednohrob: 60 €

Jednohrob: 20 €

Jednohrob: 40 €

Dvojhrob 60 €

Dvojhrob 120 €

Dvojhrob 40 €

Dvojhrob 80 €

Urna 10 €

Urna 20 €

Nájom na obdobie 10 rokov po uplynutí tlecej doby

Nájom na obdobie 10 rokov po uplynutí tlecej doby

Občania s trvalým pobytom v obci:

Občania bez trvalého pobytu
v obci:

Občania s trvalým pobytom v obci:

Občania bez trvalého pobytu
v obci:

Jednohrob: 10 €

Jednohrob: 20 €

Jednohrob: 10 €

Jednohrob: 20 €

Dvojhrob 15 €

Dvojhrob 30 €

Dvojhrob 15 €

Dvojhrob 30 €

Iné úhrady
Použitie chladiaceho zariadenia/ každý načatý deň:

Prenájom Domu nádeje:

Občania s trvalým pobytom v obci:

Občania bez trvalého pobytu
v obci:

Občania s trvalým pobytom v obci:

Občania bez trvalého pobytu
v obci:

Bez poplatku

5€

Bez poplatku

20 €

Cintorínsky poplatok na údržbu cintorína *

Od jednorazových poplatkov sú oslobodené detské hroby
do 15 rokov.

2 € / domácnosť
Poznámka:
Pri zakladaní nového hrobového miesta sa uhrádza jednorazový poplatok spolu s nájmom na obdobie tlecej doby.
Pri uložení zosnulého do existujúceho hrobu sa uhrádza len príslušný nájom na tleciu dobu.
Po uplynutí doby nájmu stanovenej tlecou dobou sa uhrádza nájom za hrobové miesto na ďalšie obdobie.
* (výška tohto poplatku platná od 1. 1. 2016)
§ 17
Práce na pohrebisku
1. Vykonávať výkopové práce, stavebné úpravy hrobových
miest, osádzanie lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať
do jestvujúcej zelene je možné iba so súhlasom prevádzkovateľa. Výrub drevín povoľuje Okresný úrad Košice-okolie,
odbor starostlivosti o životné prostredie.
2. Na stavebné úpravy hrobových miest nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu.

Na ich vybudovanie je však potrebný súhlas prevádzkovateľa.
3. Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového
miesta môže nájomca hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa.
4. Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane
príslušenstva hrobu na starom cintoríne sa stanovujú maximálne takto: Jednohrob : 110 x 245 cm, Dvojhrob : 210 x 245
cm, Trojhrob : 310 x 245 cm, Detský hrob (dieťa do 6 rokov):
80 x 140 cm, Detský hrob (dieťa do 14 rokov): 90 x 200 cm.
(pokračovanie na ďalšej strane)
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(dokončenie z predchádzajúcej strany)
5. Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné,
najmenej 40 cm široké.
6. Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v
jednej priamke.
7. Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.
8. Bez súhlasu prevádzkovateľa nie je možné odpredávať,
odstraňovať vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny.
§ 25
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí ten, kto podľa ustanovení predmetného zákona o pohrebníctve a ustanovení tohto VZN:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu hrobového miesta,
b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné
náklady,
d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky
zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov,
g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska,
h) prekročí hranice rozmerov hrobového miesta.
2. Za priestupky podľa odseku l možno uložiť pokutu do 300
eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob,
čas trvania a následky protiprávneho konania.
3. Za priestupky podľa odseku l možno na mieste uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný
predpis o priestupkoch, (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
5. Priestupky podľa odseku l prejednáva a sankcie za ne
ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
Ocú

TURISTIKOU NA CESTE K ZDRAVIU
Tradične sme sa už po šiestykrát vybrali na sviatok sv. Cyrila a Metoda na turistickú vychádzku k prameňu Irenka. Pred obecným úradom sa zišla hŕstka asi 30
účastníkov, starších, mladších a aj deti. Vybrali sme sa spoločne lesnými cestami, kde účastníkov čakali súťažné
úlohy. Pred cieľom veľkú obľubu mala streľba zo vzduchovky. Niektorí dosiahli podivuhodné výsledky, a to držali vzduchovku v rukách prvýkrát (však Vierka? :-)). Všetky súťažné disciplíny pripravila Denisa Šoltésová
s rodinou, za čo jej nesmierne ďakujem. Pri Irenke už bolo niekoľko ľudí, takže sa počet účastníkov priblížil
k číslu necelých 50. V cieli sa po príchode účastníkov dováral guľáš, ktorý pripravil Milan Tóth za pomoci zamestnancov úradu a taktiež Denisy a seniorov. Vďaka sponzorovi Viktorovi Matejovi (Ravin Cafe&bar) sme
mohli načapovať aj pivo. Sladkosti pre deti sponzoroval pán Labaš a perá spoločnosť Porfix. Všetkým ďakujem! Očakávali sme však vyššiu účasť, veď guľáš
zadarmo, pivo zadarmo, súťaž zadarmo a aj odmena
za súťaž zadarmo a dokonca aj čerstvý lesný vzduch
a voda z prameňa boli zadarmo. Tak len verím, že rodinky s deťmi nedali v tom čase prednosť nákupom
v niektorom z obchodno-zábavných centier. Prechádzka lesom v chládku bola v inak horúcom dni príjemná,
rovnako ako aj pobyt pri samotnom prameni. Niekedy
je dobré zanechať aj autá a vybrať sa len tak na prechádzku lesom a urobiť niečo pre svoje zdravie. Snáď
nabudúce dovidenia v oveľa väčšom počte.
Anton Medvec

Pochod k Irenke

OBECNÁ NÁSTENKA
O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
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Držte si psov vo dvoroch!

Z uznesení z 3. riadneho rokovania Obecného Vyzývame majiteľov psov, aby si svojich miláčizastupiteľstva v Kostoľanoch nad Hornádom kov držali vo dvoroch a zabezpečili si bránky a
oplotenia svojich príbytkov tak, aby nedohádzalo
dňa 8. 6. 2015 vyberáme:
k výbehu psov na ulicu a ich voľnému pohybu!
Množia sa nám sťažnosti občanov na voľný pohyb
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
► Záverečný účet obce Kostoľany nad Horná- psov. Upozorňujeme, že za škodu na zdraví zodpovedá majiteľ psa. Taktiež obec bude v prípade
dom za rok 2014.
► St an ov is k o
h l av né ho
k o n t r o l ó r a pretrvávajúceho stavu voľného pohybu psov nútená pristúpiť k ich odchytu prostredníctvom asanačk záverečnému účtu obce za rok 2014.
► Správu audítora k účtovnej závierke k 31. 12. nej služby.
Ocú
2014.
► Uzatvorenie zmluvy o splátkovom úvere vo
výške úveru 100 000 Eur a stanovisko hlavného Neznečisťujme obecný potok!
kontrolóra obce k úverovej zmluve. Úver poslúži
na pokrytie plnenia zo zmlúv o venom bremene na Znečistený a zanesený potok je vizitkou našich občastavbu kanalizácie občanom a subjektom dotknu- nov. Mnohí poukazujete na jeho nečistotu, no tá je
výsledkom činnosti našich ľudí. Mnohí si náš potok
tým výstavbou.
► Rozpočtové opatrenie č. 1/2015. V rozpočte zmýlili s odpadkovým košom a vhadzujú do neho
sme potrebovali navýšiť položku v časti kanalizá- takmer všetko. Od odpadkov cez pokosenú trávu,
cia—elektrická energia z plánovaných 8 000 Eur na ostrihaný živý plot, konáre, šupy zo zeleniny a ovo24 000 Eur, čo je reálna potreba. 16 000 Eur sme, cia, vypletú burinu a zvieracie exkrementy. A výsležiaľ, museli nájsť v iných položkách na úkor rozvo- dok je známy. Opäť sa vraciam k prvej vete—
znečistený potok je len vizitkou nás všetkých!
ja obce.
AM
► Odkúpenie podielov na ulici Sosnová
a prístupová cesta k ČOV. Obec sa postupne snaží majetkoprávne vysporadúvať miestne komuniká- Zber použitých jedlých potravinárskych olejov
cie a verejné priestranstvá. Sú to veci, ktoré síce
Milí občania, upozorňujeme vás na novozriadený
navonok nie je vidieť, ale sú potrebné pre budúc- zber použitých jedlých olejov z domácností.
nosť, pretože zo zákona obec môže investovať len
Oleje po vyprážaní či inom využití by nemali
skončiť
v umývadle, ale mali by byť odovzdané na ďaldo svojho majetku, preto cesty a priestranstvá, kde
obec nebude mať majetkový podiel, nemôžu byť šie spracovanie. Olej v odpadovej vode spôsobuje problémy v procese čistenia na čističke odpadových vôd,
upravené.
ale
aj v kanalizačných vetvách a potrubiach, nielen obOcú

Nevhadzujte do
čo tam nepatrí!!!

kanalizácie

to,

Nevhodný odpad:
►poškodzuje životné prostredie,
►spôsobuje upchávanie kanalizačného potrubia a vyhnívanie zvyškov spojené so vznikom
zapáchajúcich a výbušných plynov, ktoré môžu
prenikať do vnútra vášho domova,
►spôsobuje poruchovosť čerpadiel a čerpacích
staníc,
►ovplyvňuje náklady na likvidáciu odpadových vôd a teda aj cenu za jej odvádzanie
a čistenie.

ci, ale aj vo vašich domácnostiach. Preto je potrebné
množstvo oleja v kanalizačnom potrubí minimalizovať.
Žltá nádoba na
použitý rastlinný olej
sa nachádza za obecným úradom. Je do nej
možné vhadzovať rastlinný použitý olej z
kuchýň. Olej môžete
doma zlievať do PETfliaš, alebo ideálne do
fliaš od rastlinného oleja alebo do bandasky a
vložiť do nádoby. Je
prísne zakázané vhadzovať iné druhy oleja (prevodový, motorový a pod.).
Ocú
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Spoločenská kronika
Jubilanti:

Narodení:
Michal Bajan

5. 6. 2015

Vitajte medzi nami!

Zomrelí:
Margita Kollárová 18. 1. (80)

Jozef Sabol
Margita Homolová

František Nigut 19. 7. (85)

18. 4. 2015
3. 6. 2015

Odpočívajte v pokoji!

Srdečne blahoželáme!

NAŠA ŠKÔLKA
Spoločne revitalizujeme obecnú a školskú záhradu pre všetkých
Vďaka podpore Karpatskej nadácie a spoločnosti T-Systems získalo Občianske združenie DEDINKA možnosť
spoločne s materskou školou upraviť školskú záhradu. Výsledkom bude vybudovaný prístrešok, ohnisko, plôtik a
lavičky, ktoré spolu vytvoria príjemnú oddychovú zónu na trávenie spoločenských chvíľ nielen pre deti s ich učiteľkami a rodičmi, ale aj pre seniorov a ďalšiu skupinu obyvateľov. Aktivity sú realizované dobrovoľnícky formou brigád, preto je potrebná pomoc širšej verejnosti. Zatiaľ sa v rámci projektu uskutočnili tri brigády, počas
ktorých sa upravil vstup na záhradu, priestranstvo sa vyčistilo, upravili sa kvetinové záhony, pomaľovali preliezky
a oplotenie školy. Ďakujeme učiteľkám a zamestnancom školy za účasť na brigádach, taktiež niektorým rodičom a
občanom, ako aj seniorom. Tešíme sa na ďalšie aktivity, o ktorých budeme včas informovať. Brigády budú realizované počas leta, aby sme už v septembri mohli upravený dvor odovzdať verejnosti.
Anton Medvec—predseda o.z. DEDINKA

NAŠA ŠKOLA
Školský rok 2014/2015 máme úspešne za
sebou a tak nám dovoľte, aby sme si naň trochu zaspomínali.
Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav,
karnevalov. Tesne pred jarnými prázdninami sa na našej škole objavili princezné, šašovia, zvieratká a iné
rozprávkové bytosti na školskom karnevale. Araňa nás
všetkých dobre povykrúcala, Pipi Dlhá Pančucha ponaháňala. Bolo to zábavné dopoludnie a už sa tešíme na
budúci rok.
Pred slávnostným zápisom prvákov sa na našej
škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Budúci prváci
si mohli pozrieť priestory našej školy, ale aj vyskúšať
svoju šikovnosť pri hrách. Deťom sa veľmi páčilo. Po
občerstvení teplým čajom a chutnými keksíkmi odchádzali s dobrým pocitom, že sa v septembri stanú žiakmi
našej školy.
V rámci prevencie pred požiarmi miestny dobrovoľný hasičský zbor pripravil pre žiakov besedu, kde
poukázal na význam takejto organizácie v obci. Žiaci
boli upozornení na najčastejšie príčiny vzniku požiarov, ako aj na to, ako majú v prípade požiaru reagovať.
Mali tiež možnosť vyskúšať si hasičskú striekačku, či
nasadnúť do hasičského vozidla. Po vymaľovaní omaľovaniek niektorí žiaci namaľovali krásne práce na danú tému.
Úžasné boli chvíle strávené
s divadielkom Gašparko. Kúzelné bolo
posedenie s Mikulášom a pod vianočným stromčekom. V srdiečkach tretiakov ostane spomienka na výlet, ktorý pre
nich pripravil duchovný otec Stronček.
Po návšteve výrobne hostií v Prešove sa
presunuli do Levoče, kde bola na pútnickom mieste svätá omša. Po nej sa presunuli do ZOO v Spišskej Novej Vsi a tam
sa poriadne vyšantili. Krásne opálení
a vysmiati nám rozprávali na druhý deň
zážitky.
(pokračovanie na ďalšej strane)

11

12

NAŠA ŠKOLA
(dokončenie z predchádzajúcej strany)

Z výtvarných prác žiakov kostolianskej základnej školy

Čo je krajšie, ako úsmev detí
a ich rozžiarené tváre? Presne také sme
mohli vidieť na našom školskom výlete.
Z príležitosti sviatku MDD učitelia pripravili pre žiakov celoškolský, celodenný výlet plný kultúry, spoznávania,
športu, zábavy, hier a „nakupovania
suvenírov“. Po exkurzii v Betliari sme
sa presunuli do Gombaseckej jaskyne.
Potom nám jaskyniari pripravili zábavno - súťažné popoludnie a dokonca sme
zlaňovali aj lesný terén! Po takomto
výlete sme sa s úsmevom zahryzli do
posledných testov a skúšaní.
Na koniec školského roka pripravila obec Kostoľany nad Hornádom
Deň rodiny. Naši žiaci tu vystúpili so
svojím programom, ktorý bol venovaný
mamkám i oteckom, starým rodičom,
všetkým priaznivcom rodiny. Všetci títo
mohli pri programe vidieť, ako sa ich
deti menia aj pod vplyvom pedagógov,
ako
získavajú
nové
zručnosti
a schopnosti. S dojatím sledovali vystúpenie žiačky Bianky Borovskej, ktorá
vyhrala prvé miesto v okresnom kole a
druhé
miesto
v krajskom
kole
v speváckej súťaži Slávik Slovenska.
Všetkým účinkujúcim ďakujeme za reprezentáciu školy a tým, ktorým bol
program venovaný, prajeme veľa zdravia a lásky v rodinnom kruhu.
Kde bolo, tam bolo,... kde sa voda sypala a piesok lial,... v našej škole to bolo.
Dňa 24.6.2015 sociálne divadlo Hopi
hop v rámci medzinárodného projektu
„Integrácia“ prišlo rozpovedať príbeh
o cisárovi a jeho nových šatách. Príbeh
sa začal vetou: „Múdri uvidia, ale ostatní nie.“ My, čo sme uvideli, ďakujeme
a prajeme talentovaným hercom veľa
múdrych divákov.
Ukončenie školského roku sa začalo tradične svätou omšou v kostole
svätého Štefana. Po nej sme sa všetci
zišli na školskom dvore, kde pani riaditeľka Valika Hajnalová predniesla slávnostný príhovor a popriala žiakom
a učiteľom prázdniny plné zážitkov
a oddychu. Žiaci s najlepšími výsledkami odchádzali domov s knižnou odme-

nou a s myšlienkou „Budem čítať každý deň, knihu do rúk zoberiem.“
Prajeme Vám krásne prázdniny, plné oddychu a radosti a tešíme sa na Vás v septembri.
Katarína Sabolová
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KULTÚRA
DEŇ RODINY 2015
Rodina je základom spoločnosti. Na rodine nám záleží. Rodina je miestom lásky a
života, miestom, kde láska
rodí život. Takýmito, ale aj
podobnými heslami bol sprevádzaný prvý ročník DŇA
RODINY v našej obci v nedeľu 21. júna 2015. Toto
podujatie bolo výsledkom
toho, že na rodinu sa dnes v
mnohých smeroch útočí. Preto bolo potrebné ukázať a
informovať, že rodina je naozaj základom spoločnosti,
bez ktorej sa svet nevedno
kde bude uberať.
Tento deň sa začal sláviť
nedeľnou sv. omšou, ktorú
slúžil duchovný otec Stanislav Stronček o 9:30. V popoludňajších hodinách Deň
rodiny pokračoval a do centra obce prišli napriek premenlivému počasiu desiatky
ba aj stovky ľudí. Je to aj
pekným dôkazom toho, že na
rodine ešte stále niekomu
záleží. Pripravené boli súťaže, ale i bohatý kultúrny
program sprevádzaný moderátorom Petrom Pekom, ale
takisto starostom obce Antonom Medvecom. V programe
účinkovali deti z materskej a
základnej školy, ktoré sa
predstavili tancami a piesňami, ďalej účinkovala folklórna skupina Haniščanka, občianske združenie Žijem hudbou, sokoliari HORUS, a
hudobná skupina Igrici, pri

ktorej sa zabávali mladší, ale i starší. Súťaže, ktoré boli
určené pre rodiny, zabezpečovali miestne skupiny, ako
je hasičský zbor, ktorý, dúfajme, prilákal aj ďalších
mladých nádejných dobrovoľníkov, poslanci obecného
zastupiteľstva, členovia kultúrnej komisie, ale takisto aj
skupina zo susednej obce Kysak, skauti. Najdlhšie rady
boli pri poslednej spomínanej skupine, pri skautoch,
pretože decká mali veľký záujem o zlaňovanie. Za
úspešné zvládnutie jednotlivých
stanovíšť boli odmenené sladkou
odmenou. Pre ostatných bol zabezpečený guľáš a občerstvenie, o ktoré sa postarali členovia z klubu dôchodcov.
Dúfajme, že tento ročník nebol
posledným, ale že na budúci rok
príde podporiť rodinu ešte viacej
ľudí a vyjadriť verejne a nebojácne
postoj, že na rodine nám záleží!
Daniela Gaľanová
Ďakujeme sponzorom:
LABAŠ, s r.o.
KNAP, s r.o.
OBEC Lemešany
PORFIX, a.s.
RKFÚ Kostoľany
Za pomoc organizáciám a zložkám:
Klub dôchodcov
DHZ Kostoľany
Skauti z Kysaku,
Učiteľky z MŠ a ZŠ,
Poslanci a členovia komisií a ďalší.
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Z FARSKÉHO ŽIVOTA

Milí čitatelia, opäť prichádzame s informáciami zo života
farnosti. Na týchto stránkach vás poinformujeme o slávení Veľkonočného trojdnia. Na Kvetnú nedeľu sa konala tradičná krížová
cesta pútnikov z Kostolian do Malej Viesky so začiatkom o 15.
hodine. Večer o 18. hodine sa konali večerné omše na Pamiatku
Pánovej večere v Kostoľanoch a v Sokoli. Nechýbal už tradičný
obrad umývania nôh dvanástim mužom. Počas slávenia sme si
pripomenuli a prežili ustanovenie sviatosti Eucharistie a kňazstva,
kedy nám Pán Ježiš zanechal seba samého pod spôsobom chleba
a vína a dal nám príkaz lásky.
Na Veľký piatok začali obrady o 15. hodine. V tento deň
sme si uvedomovali Ježišovu obetu za nás na kríži, preto centrom
slávenia bol kríž a uctievali sme si ho bozkom a pokľaknutím. Pri
počúvaní pašií sme si uvedomili, že aj my svojimi hriechmi máme
podiel viny na odsúdení a smrti Krista.
Večer o 21. hodine sa konala mládežnícka krížová cesta od
parkoviska pri kríži, so sviecami v rukách až k novému krížu na
cintoríne. Takto spoločne sme mohli prežiť Kristovo utrpenie
a sprevádzať ho na krížovej ceste aj napriek chladnému počasiu,
zime. V modlitbe sme sa spojili so Sv. Otcom Františkom, ktorý
v tom čase predsedal krížovej ceste v rímskom Koloseu.
Na Bielu sobotu ráno o 8. hodine sme sa pomodlili ranné
chvály a kňaz vyložil Oltárnu Sviatosť na celodennú adoráciu pri
Božom hrobe. Ku Božiemu hrobu prichádzali deti, mládež, rodiny, starší, čo bolo veľmi povzbudzujúce. Večerné obrady vzkriesenia sa začali vonku obradom svetla. Následne sme sa v procesii
presunuli do kostola, v ktorom boli zhasnuté svetla. Kňaz
s horiacim paškálom trikrát zvolal Kristus, svetlo sveta, zaznel
krásny Veľkonočný chválospev – Exultet. Počas sv. omše sme
ďakovali za Kristovo zmŕtvychvstanie a za nádej na večný život.
Na druhú veľkonočnú nedeľu, ktorá sa nazýva aj Nedeľou
Božieho milosrdenstva, sa uskutočnila odpustová slávnosť
v novom kostole v Tepličanoch. Hlavným celebrantom bol bývalý pán dekan z Rozhanoviec vdp. Michal Tkáč, toho času pôsobiaci v Šaci. Vo svojej homílii sa zamýšľal nad Božím milosrdenstvom s každým človekom. Pretože Boh nikoho neodmieta, ale
každému dáva čas na obrátenie. Už v predvečer Božieho milosrdenstva sa v novom kostole konala adorácia s názvom Hodina
milosrdenstva, korunka k Božiemu milosrdenstvu.
Dňa 3. mája v nedeľu sa vo farskom kostole sv. Štefana
v Kostoľanoch slávila sv. omša o 9. 30 hodine za účasti členov nášho
Dobrovoľného hasičského zboru pod vedením jeho predsedu Pavla
Oravca. Sv. omša sa začala slávnostnou procesiou do kostola a počas
nej hasiči držali čestnú stráž so zástavou v uniformách a niesli obetné
dary. Takto sme si pripomenuli nášho patróna sv. Floriána, patróna
hasičov deň pred jeho sviatkom.
Po roku sa opäť konala slávnosť prvého sv. prijímania
v našej farnosti. Príprava spočívala v slávení detských sv. omší na
tému Perly Cirkvi, teda o svätých. Bezprostrednou prípravou bola
modlitba deviatnika. V sobotu 16. mája si deti očistili svoje srdcia
úprimnou prvou sv. spoveďou o 10. hodine v kostole v Malej
Vieske. Po spovedi im rodičia obliekli biele šaty a na znak ľútosti
pripli slzičky ľútosti do srdca.
(pokračovanie na nasledujúcej strane)

Obnova sochy
sv. Jána Nepomuckého

Rímskokatolícky farský úrad zabezpečil obnovu sochy sv. Jána Nepomuckého, ktorý
bol prispením vandalov a času už v nevyhovujúcom stave. Pripomíname, že pôvodnú
sochu dal postaviť mlynár Ján Baier v roku
1839. Sv. Ján Nepomúcky je patrónom mlynárov a ochranca pred povodňami. V roku
1992 bola pôvodná socha nahradená súčasnou. Obecný úrad v rámci svojich možností
upraví okolie a veríme, že vstup do obce tak
vďaka obnovenej soche nadobudne opäť
krajší a dôstojnejší ráz.

Z FARSKÉHO ŽIVOTA
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(pokračovanie zo strany 14)
Na druhý deň, v nedeľu 17. mája,
deti prvýkrát prijali do čistého srdca sviatostného Pána Ježiša pod spôsobom chleba. K prvému sv. prijímania pristúpilo
v našej farnosti spolu 33 detí. Témou bolo
Zrodenie perly v tvojom srdci. Duchovný
otec v rámci homílie priniesol zrnká piesku, mušle a hovoril o mušli, ktorá sa
v piesku obaľuje perleťou. Hovoril o tom,
že každý z nás sa môže stať svätým, pre
Boha sme drahocennými perlami tak, ako
pre rodičov sú ich deti perlami, pokladom.
Okrem darčekov, ktoré dostanú, tým najvzácnejším darom je sám Ježiš vo sv. prijímaní a povzbudil ich, aby často prichádzali
do kostola a na sv. prijímanie. V závere sv.
omše nastal čas na poďakovania sa,
v prvom rade nebeskému Otcovi aj za pekné počasie, duchovnému otcovi, učiteľom,
katechétom za prípravu na prvé sv. prijímanie. Za rodičov sa poďakovala kňazovi
pani učiteľka Hurtuková, ktorá taktiež vyjadrila vďaku pani učiteľke Kurucovej,
Kristínke Kurucovej a Jankovi Šašakovi
za vedenie spevokolu a sv. omší hrou na
gitare, či varhanoch.
Vo štvrtok 11. júna sa uskutočnil
tradičný výlet prvoprijímajúcich detí
s duchovným otcom do Prešova do výrobne hostií, do Levoče na Mariánsku
horu na sv. omšu a do Spišskej Novej
Vsi do zoologickej záhrady.
V stredu 17. júna a vo štvrtok 18. V sobotu 18. júla sme v našej obci za hlaholov zvonov privítali maďarjúna, v stredu v Sokoli a vo štvrtok ských pútnikov putujúcich do svätyne v Čenstochovej v Poľsku. Po krátv Kostoľanoch, sme sa zišli na sv. om- kom občerstvení na fare, ktoré pripravili naši dôchodcovia, pokračovali v
pešej púti ďalej
šiach pre deti, ktoré boli rozlúčkovými
pred prázdninami a detským táborom.
a privítaním rodín. V rámci programu vystúpili deti
V závere sv. omší sa duchovný otec poďakoval deťom, z materskej a základnej školy so svojimi predstaveniami,
že prichádzali počas celého školského roka na detské folklórny súbor Haniščanka z Hanisky, o. z. Žijem hudbou
sv. omše a deti zasa duchovnému otcovi za trpezlivosť z Tepličan, skupina z Košíc Igrici. Predviedli sa aj sokoa prípravu tém na sv. omše. Taktiež veľké ďakujem liari, boli pripravené aj súťaže pre rodiny, ako napríklad
patrilo Jankovi Šašakovi, pani Valike Kurucovej a jej skákanie vo vreci, lov na bizóna, bejzbalisti, jazda na koni
dcére Kristínke za vedenie zboru, hlavne všetkým za a hasiči, kde si deti a ich rodičia mohli vyskúšať striekanie
trpezlivosť s deťmi.
hadicou na terč. Pán Murajda za poľovníkov prezentoval
Výnimočnou a vôbec prvou udalosťou svojho dru- strieľanie zo vzduchovky. Všetci sme určite prežili pekné,
hu v našej obci bol Deň rodiny v nedeľu 21. júna v prvý nezabudnuteľné nedeľné popoludnie a veríme, že podobné
letný deň a Deň otcov. Predpoludním o 9.30 hodine sa vo akcie sa niekedy v budúcnosti opäť zopakujú.
farskom kostole sv. Štefana konala slávnostná sv. omša
V dňoch 6. – 10. júla sa v kultúrnom dome
za rodiny našej farnosti, ktorú celebroval pán dekan Mgr. v Sokoli už po jubilejný desiaty raz konal tradičný letStanislav Stronček. V homílii pripomenul význam ný kresťanský detský tábor. Témou tohtoročného táboa dôležitosť rodiny v dnešnej spoločnosti. Spomenul far- ra bola rozprávka Narnia. Na tábor sa prihlásilo 60 detí
skú rodinu, rodinu Božích detí a rodinu pozostávajúcu z našej farnosti i z iných obcí a mesta.
z otca, matky a detí. Obetné dary prinášala pred oltár rodiNateraz je to všetko z informácií z diania v našej
na. Popoludňajší program začal v miestnom parku od 14. farnosti.
hodiny. Na úvod vystúpil pán starosta obce Kostoľany
Mgr. Pavol Kopčo
Mgr. Anton Medvec s úvodným slovom na tému rodiny
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A MY

A takto „pratame bordeľ“ po iných...

25. apríla 2015 sme zorganizovali brigádu na likvidáciu
čiernej skládky nad Chemikou. Pozvaní boli aj občania z
priľahlých ulíc, niektorí sa do čistenia pustili už pár dni
predtým, no samotný deň sa zapojili len niektorí. Gro práce
tak urobili poslanci so starostom a zamestnanci obce. Pohľad na skládku bol poľutovania hodný. Priam je neuveriteľné čo všetko dokázali ľudia za dlhé roky vyhádzať do
tejto priekopy. A pokosená tráva v igelitových vreciach, to
už takéto počínanie ani radšej zo slušnosti nekomentujeme.
Veríme, že ľudia si už vstúpia do svedomia a prehodnotia
svoj postoj k prostrediu, v ktorom žijú.
Ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc a snahu. Dokázali tým, že im na obci, ako aj prírode vôkol nás záleží.
AM

Čo robiť, ak máte doma viac odpadu, než vojde do
smetnej nádoby?
► Na obecnom úrade si môžete zakúpiť 100 l vrece za 1,5
Eur. Môžete si zakúpiť viac vriec podľa množstva odpadu
a stačí ich vyložiť pri piatkovom zvoze odpadu k smetnej
nádobe. Je to najpohodlnejšie riešenie a relatívne lacné.
► Pri nadrozmernom odpade sa prihláste na obecnom úrade a dohodneme jeho uloženie formou veľkokapacitného
kontajnera.
► Biologický odpad zlikvidujte kompostovaním v záhrade
► Likvidáciu drobného stavebného odpadu konzultujte na
obecnom úrade

Výzva na pripojenie sa na kanalizáciu
Kanalizácia v našej obci je dobudovaná, skolaudovaná a v riadnej prevádzke. Vyzývame preto občanov, ktorí sa dodnes nepripojili, aby tak spravili
čím skôr. Zo zákona v obci, v ktorej je vybudovaná
kanalizácia a nie je technická prekážka k pripojeniu sa na jej sieť, nie je možné povoľovať ani domové čističky, ani žumpy. Od nepripojených občanov budeme požadovať relevantný doklad o likvidácii tekutého odpadu v množstvách zodpovedajúcich ich reálnej spotrebe. Voči porušovateľom
bude vedené správne konanie cestou okresného
úradu—odboru starostlivosti o životné prostredie.

ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Klub dôchodcov
Kultúra
26.mája 2015 navštívili dôchodcovia doobedňajšie
predstavenie „Sen noci svätojánskej“ v Štátnom divadle
v Košiciach. Pekný zážitok z predstavenia nám nepokazilo ani sedenie v prvých radoch. Z divadla sme zamierili na zmrzlinový pohár a tak nám prešiel čas, ktorý
sme mali do odchodu vlaku.
Deň matiek
Aj keď sme už dôchodkyne, každý rok si zaspomíname na „Deň matiek“ a patrične ho aj oslávime. Aj
tento rok sme sa zišli v škole už ráno o 9-tej hodine
a pripravili sme si všetky ingrediencie, ktoré sme potrebovali na varenie guľášu. Ten nám uvarili naši chlapi
pod vedením Milana Tótha. Mäso a všetko, čo k tomu
treba, nám financoval obecný úrad, ktorému veľmi pekne ďakujeme. K tomu ešte kvet pre každú ženu od starostu, čo viac nám treba?
Zablahoželali sme aj jubilantom, ktorými tentoraz boli: Trojčáková Magda /70/ a Sabolová Helena /65/, tie nás zasa pohostili zákuskami a ostrým.
Výlet dôchodcov
10. júna 2015 sa zišli dôchodcovia pri autobuse, aby
spolu zažili jeden krásny deň, výlet do Banskej Štiavnice a okolia, kde sme si prezreli mesto, nádhernú
„Kalváriu“, vyrezávaný drevený a zároveň pohyblivý
„Banskoštiavnicky betlehem“ a navštívili sme aj kaštieľ
v obci Svätý Anton. Za krásne zážitky ďakujeme Obecnému úradu v Kostoľanoch, hlavne starostovi A. Medvecovi a nášmu duchovnému otcovi Stanislavovi.
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Banská Štiavnica
Osud mesta je úzko spätý s bohatými nálezmi drahých
kovov, najmä striebornej rudy. Územie mesta bolo osídlené Keltmi už v 3. – 2.storočí pred Kr., ktorí tu ťažili zlato.
Najstaršia písomná zmienka o meste je z roku 1156. V r.
1442 zažilo mesto plienenie a vraždenie vojskami Šimona
Rozgoňa, r. 1443 postihlo mesto ničivé zemetrasenie, po
ktorom muselo byť opäť vybudované. V r. 1923 – 1960
malo štatút okresného mesta. 11.decembra 1993 bolo zapísané na Zoznam svetového dedičstva UNESKO. V r.
2002 a 2006 navštívili mesto prezidenti Rudolf Schuster
a Ivan Gašparovič.
Banskoštiavnická kalvária
Je to komplex sakrálnych objektov v barokovom
slohu pozostávajúci z troch kostolov, devätnástich kaplniek a súsošia Panny Márie a svojím umiestnením na
kopci je dominantou Banskej Štiavnice. O jej vznik sa
v roku 1751 pričinili miestni jezuiti. V roku 1951 bola
znárodnená a postupne chátrala. Nepriaznivý stav podnietil niekoľkých aktivistov zasadiť sa o zvrátenie trendu postupného zániku tejto pamiatky, pomohla obnoviť
fungovanie fondu a obnoviť poškodené objekty
Banskoštiavnický betlehem
Zaradil sa medzi najväčšie drevené, pohyblivé betlehemy na Slovensku. Zobrazuje vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších miest na Slovensku – Banskej Štiavnice
v rezbárskej podobe. Drevorezba je rozdelená nasledovne:
základ tvoria permoníci, ako vládcovia podzemia
a historický erb mesta, nad ktorými sa nachádzajú spôsoby
stredovekého dobývania zlata a striebra.
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
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ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Klub dôchodcov

(dokončenie)

Potom nasleduje samotný betlehem – narodenie Ježiška.
Klaňajú sa mu traja králi a zástup pastierov baníkov. Nad
týmito motívmi je samotná panoráma Banskej Štiavnice
s jej dominantami. Čelný pohľad tvorí hlavná štiavnická
ulica tzv. Horný Trotuár– po ktorom kráča Salamandrový
sprievod na čele s pastierom nesúcim jaštericu. V strede sa
nachádza Námestie sv. Trojice s morovým stĺpom, budova
I. Banskej akadémie, kostol sv. Kataríny, Radnica
a súsošie Panny Márie. Potom nasleduje Starý zámok,
gotické sochy sv. Barbory a sv. Kataríny, Piarska brána /
opevnenie/, Kammerhof – niekdajšie sídlo grófov, Mária
Terézia a František Lotrinský, Synagóga, cirkevná škola,
Evanjelický kostol. Pravú stranu tvorí Kalvária so známou štiavnickou púťou veriacich, kostol Nanebovzatia
Panny Márie, bývalé Cirkevné gymnázium, horel Grand,
katolícka fara, kostolík sv. Alžbety. Pomyslené krčmičky
– kde sú zobrazené banícke a študentské tradície ako slávnostný banícky Šachtág – prijímanie do cechu nových
členov, salamandrový sprievod, práca baníkov v banských
šachtách.. Ľavú stranu tvorí Nový zámok s obliehaním
Banskej Štiavnice Turkami. V pozadí je zobrazené Sitno
s rozhľadňou. Nechýba postavička „Nácka“ s povestným

kufrom. V spodnej časti premáva vláčik – známa Štiavnická Anča“ a rôzne remeslá. Na samom vrchu sa nachádza
štiavnický trh na ktorom vyhráva muzika. Táto časť pribudla v r. 2009 a stále sa pracuje na jej konečnej podobe
a hlavne pohybe postavičiek.
Svätý Anton
Obec Svätý Anton leží južne od Banskej Štiavnice pod
legendami opradeným majestátnym Sitnom a je súčasťou
územia lokality UNESCO.
Dominantou obce je barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý
bol postavený mieste menšieho opevneného hradu už
v 15. storočí. Na jeho stavbe, výzdobe a neskoršej prestavbe sa podieľali významní európski architekti a umelci.
Kaštieľ bol postavený v barokovom slohu ako dvojkrídlová budova s arkádami do otvoreného nádvoria
s barokovou kamennou fontánou. V polovici 18. storočia
gróf Andrej Koháry ukončil prestavbu kaštieľa na honosné štvorkrídlové šľachtické sídlo. Kaštieľ slúži ako múzeum od r. 1962, v súčasnosti sa v ňom nachádza umeleckohistorická a poľovnícka expozícia. V r. 1985 bol celý areál kaštieľa vo Svätom Antone vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Členská schôdza
V nedeľu, 12. júla už nebolo tak horúco ako minulé
dni, a tak sa mohli dôchodcovia stretnúť na riadnej členskej schôdzi, aby zhodnotili činnosť klubu od poslednej
členskej schôdze a zároveň zablahoželali jubilantkám,
ktorých tentoraz bolo päť, a to: Mária Žecová /75/, Helena
Boháčová /75/, Helena Suchardová /70/, Capková Zuzana /65/ a Šohajová Mária /60/. Pri káve, ostrom
a výborných zákuskoch sme posedeli, zaspievali spolu so
starostom A. Medvecom a spokojní sa rozišli domov.
Oľga Sabolová
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