(H)Arnutovské
Novinky
ROČNÍK I.

JANUÁR/2021

Vážení občania,
rok 2020 bol v mnohom odlišný od predchádzajúcich rokov, preto sme sa aj my rozhodli
zmeniť spôsob, akým sme sa Vám prihovárali každoročne v závere roka. V tomto roku sme sa
rozhodli vydať prvýkrát obecnú ročenku pod názvom „(H)ARNUTOVSKÉ NOVINKY“, v ktorej
budú zverejnené všetky udalosti, s ktorými sme sa počas uplynulého roka pri správe našej obce
stretli. Napriek tomu, že uplynulý rok bol chudobný na spoločenské aktivity, z dôvodu covidovej
pandémie, materiálu na spracovanie máme viac než dosť. Veríme, že Vás nový spôsob
informovania o živote v našej obci poteší rovnako ako nás.
Ak chceme čokoľvek zvládnuť, ak sa chceme posunúť vpred – nevyhnutnosťou je
spolupráca. Spolupráca v rodine, ale aj v obci. Preto mi dovoľte hneď v úvode poďakovať
zamestnancom obce a poslancom OZ, ktorí sa počas celého roka podieľali na správe vecí
verejných a zabezpečovaní plynulého chodu obecného úradu. Poďakovať sa chcem aj Vám
občanom za pomoc, ochotu a spolupatričnosť vo vzťahu k nám a k našej obci. Tento náročný
rok sme zvládli spolu.
Skôr ako prejdeme k rekapitulácii uplynulého roka, chceme Vám v mene celého kolektívu
obecného úradu v Arnutovciach do nového roka zaželať: veľa zdravia, šťastia, lásky, aby ste
v roku 2021 našli všetko to, čo Vám rok 2020 neponúkol. PF 2021
Mgr. Zuzana Toporcerová – starostka obce
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• Novoročný ohňostroj
S rokom 2019 sme sa rozlúčili patrične - za prítomnosti rodičov, starých rodičov, detí
a mládeže, s pohárom horúceho punču a medovníčkami sme sa najprv poďakovali za
končiaci sa rok a následne sme spoločným odpočítavaním „privítali“ rok 2020 novoročným
ohňostrojom. Touto akciou sme chceli potešiť predovšetkým deti, ktoré polnočný ohňostroj
prespinkajú, preto sa akcia konala pred obecným úradom už o 19,00 hodine. Na jej príprave,
materiálovom a finančnom zabezpečení sa podieľala nielen obec, ale aj p. starostka spoločne
s poslancami obecného zastupiteľstva. Rok 2020 nám neumožnil zrealizovať spoločnú
rozlúčku so starým rokom... Avšak už dnes vieme povedať, že ak to situácia umožní, tak
v roku 2021 si túto akciu spoločne s Vami a Vašimi ratolesťami radi zopakujeme.

• Rekonštrukcia obecného úradu
Po úspešnom reklamačnom konaní u firmy Alkon SV, ktorá realizovala stavebné práce na
budove obecného úradu v roku 2011, sme ešte koncom roka 2019 začali s rozsiahlou
rekonštrukciou obecného úradu, ktorú sa nám v roku 2020 podarilo úspešne ukončiť. Stavebné
úpravy sa týkali predovšetkým priestorov na prízemí a to: úprava stropu sály kultúrneho domu
spojená s odstránením nevzhľadného stĺpu, kuchyne /nové omietky, obklady, vodovodné
a elektrické rozvody, zariadenie/, rekonštrukcia sociálnych zariadení /vybudovanie
samostatných toaliet/, úprava skladov, dobudovanie dvoch hydrantov, zavedenie novej
elektroinštalácie a LED osvetlenia. Na prízemí bolo zmodernizované vykurovanie – vymenili sa
všetky tepelné telesá (namiesto gamatiek sa osadili radiátory), vymenili sa rozvody ústredného
kúrenia, pribudol kondenzačný kotol. Na fasáde budovy boli osadené zábrany proti vtákom.
V nasledujúcom období potrebujeme ešte na budove obecného úradu vymeniť na streche
viaceré poškodené škridly a dokončiť úpravu stropu a stien v hasičskej zbrojnici. Veríme, že sa
pri návšteve upraveného obecného úradu, či už za účelom vybavenia úradných vecí alebo
účasti na spoločenských alebo športových akciách, budete cítiť príjemne.
Celkové náklady rekonštrukcie boli vyčíslené na 262 102 eur.
Obec z obecného rozpočtu uhradila 79 569,18 eur, z toho úhrada z rezervného fondu 67 133,71 eur.
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• Príspevok ÚPSVaR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - § 50j
Obec v roku 2020 využila možnosť poskytnutia finančného príspevku Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti.
Príspevok sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do
pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného
v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak má viac ako 50 rokov alebo
nižšie ako stredné odborné vzdelanie alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý
bol v evidencii uchádzačov o zamestnanie dlhšie ako 12 mesiacov. Mesačná výška príspevku
je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z celkovej ceny práce vypočítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok
kalendárneho roka. Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov
bez možnosti jeho opakovaného poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca
počas obdobia dvoch rokov bezprostredne nasledujúcich po skončení pracovného pomeru.
Prostredníctvom tohto projektu sa nám podarilo zamestnať na triedenie a separáciu
odpadov v obci p. Máriu Pechovú a Katarínu
Paločajovú z miestnej rómskej komunity. Tieto
dve pracovníčky vykonali počas 9 mesiacov
kopec práce a aj vďaka ich úsiliu sa v rómskej
osade vyzbieralo mesačne približne 100 vriec
plastového odpadu, ktoré sme mohli následne
vyseparovať. V súčasnosti je tento projekt
ÚPSVaR pozastavený. Prostredníctvom tohto
projektu by sme však aj v budúcnosti radi
zamestnali viacerých občanov z rómskej
komunity.
Celkové náklady projektu: 14 225 Eur
Príspevok ÚPSVaR: 10 815 Eur, spoluúčasť obce: 3 410 Eur
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• Pandémia COVID -19
Pandémia ochorenia COVID-19 na Slovensku je súčasťou celosvetovej pandémie
infekčného ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje vírus SARS-CoV-2. Prvý prípad bol na
Slovensku potvrdený 6. marca 2020. Išlo o 52-ročného muža z Bratislavského kraja, ktorý
nemal cestovateľskú anamnézu, avšak jeho syn bol v polovici februára v Benátkach. Prvé
preventívne opatrenia boli na Slovensku prijaté už vo februári, kedy prvýkrát na Ministerstve
zdravotníctva SR zasadal ústredný krízový štáb. Od 12. marca bola na území SR vyhlásená
mimoriadna situácia, ktorá stále trvá. Od 16. marca do 14. júna boli uzavreté kostoly, materské,
základné a stredné školy. Školské vyučovanie v školskom roku 2020/2021 bolo pre II. stupeň
základných a stredných škôl znovu prerušené od 12. októbra 2020 a do konca kalendárneho
roka 2020 sa neobnovilo.

Rokovania obecného zastupiteľstva boli v roku 2020 krátke a podľa
protipandemických pravidiel.
Pred rokom len málokto z nás tušil, čo nás čaká. Našou každodennou súčasťou sa stali
rúška, dezinfekcia, respirátory. Rýchly nástup ochorenia však na celom svete vytvoril kritický
nedostatok ochranných pomôcok, ktoré mali zabezpečiť ochranu nášho zdravia a aj zdravia
našich najbližších. Na základe rozhodnutia krízového štábu obce sa obec rozhodla zakúpiť
materiál na výrobu rúšok a prostredníctvom šikovných žien z obce sa podarilo zabezpečiť pre
občanov 200 ochranných pomôcok. Rúška boli v obci poskytované zdarma dôchodcom
a občanom obce so zdravotným postihnutím. Za pomoc pri šití rúšok sa chceme poďakovať
poslankyniam OZ p. Kataríne Hrubiznovej a Ing. Martine Polákovej, p. zástupcovi starostky
Mgr. Petrovi Roxerovi s manželkou, p. Eve Baldovskej, p. Helenke Bukšárovej, Aničke Čurillovej
a Aničke Hrubiznovej. ĎAKUJEME – Vašu pomoc si veľmi vážime.
Pandémia koronavírusu sa však týmto neskončila. V októbri 2020 vláda SR nariadila
vykonať celoplošné testovanie obyvateľov SR. Plošné testovanie sa v našej obci uskutočnilo
počas víkendov 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7,00 – 22,00 hod, a o týždeň neskôr 7. a 8
novembra 2020 v čase od 7,00 – 20,00 hod. Cieľom plošného testovania bolo zachytenie osôb
s bezpríznakovým priebehom ochorenia, odhalenia skrytých ohnísk nákazy a spomalenie
šírenia vírusu. Testovanie antigénovými testami bolo dobrovoľné, zúčastniť sa ho mohli všetci
občania starší ako 10 rokov, neodporúčalo sa však osobám starším ako 65 rokov. Obec sa
opätovne ocitla v kritickej situácii, kedy bolo potrebné zabezpečiť nielen nedostatkový tovar
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v podobe ochranných pomôcok, ale bolo potrebné vystavať aj tím zdravotníkov
a dobrovoľníkov, ktorí boli nevyhnutní pri zabezpečovaní testovania. V tomto prípade nás
opäť milo prekvapila ochota občanov nezištne pomôcť. Touto cestou chceme poďakovať
všetkým členom obidvoch odberových tímov zložených zo zdravotníkov, administrátorov
a dobrovoľníkov, ktorí pod vedením des. Tomáša Pitoňáka, svojou aktívnou účasťou na
celoplošnom testovaní prispeli k bezproblémovému priebehu celej tejto akcie – ĎAKUJEME.
Členovia odberových tímov
Zdravotníčky: Mgr. Zuzana Kacvinská, Mgr. Miroslava Mirková,
Bibiana Pjonteková, Vanesa Babiková, Lucia Gemzická.
Poslanci OZ: Mgr. Peter Roxer a Marek Macala.
Veliteľ a členovia DHZO Arnutovce: Mgr. Lukáš Paciga, Damián Jezerčák, Peter Vojs.
Dobrovoľníčky a dobrovoľníci: Simona Macejková, Martina Mederyová, Roland Macala, Ivica
Solárová, Daniela Mikolajová.

Výsledky plošného testovania v obci Arnutovce
1. kolo: Počet testovaných 729, počet pozitívne testovaných 19, z toho12 z našej obce.
2. kolo: Počet testovaných 605, počet pozitívne testovaných 5, neboli to občania obce.
V závere roka 2020 boli obci OÚ – odbor CO a krízového riadenia v SNV refundované
všetky náklady, ktoré obec vynaložila na boj s pandémiou a celoplošným testovaním od
marca 2020.
Náklady obce na zvládnutie pandémie COVID – 19: 4 697,79 eur.
Úhrada OÚ – SNV: 4 697,79 eur.

• Udržiavacie práce v obci a podané žiadostí
- maľovanie oplotenia cintorína – čistenie kostolnej veže od holubieho trusu - zber konárov
a veľkoobjemového odpadu – čistenie termálneho vrt – nový vizuál webstránky obce – obec
obdržala darom bandasky na pitnú vodu od o.z. Človek v ohrození - žiadali sme o dotácie
Ministerstvo financií na malé opravy a Ministerstvo vnútra na úpravu pamätnej tabule
k oslobodeniu obce, pričom výsledky ešte nie sú známe – získali sme dotáciu na Dobrovoľný
hasičský zbor – zakúpili sme novú úradnú tabuľu
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• Odpustová slávnosť
Patrónkou rímsko – katolíckeho kostola v Arnutovciach je sv. Helena, o ktorej sa traduje,
že objavila pozostatky kríža, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Pri tejto príležitosti sa dňa 23.
augusta 2020 o 10,30 hod. sa v rímsko – katolíckom kostole konala odpustová slávnosť.
Slávnostnú svätú omšu celebroval novokňaz Dp. Štefan Stellmach spoločne s p. farárom Mgr.
Mariánom Sivoňom. V slávnostnej homílii sa zamerali predovšetkým na život sv.
Heleny, vzťahy medzi Bohom a človekom a vzťahy medzi ľuďmi. Súčasťou svätej omše bolo aj
novokňažské požehnanie.
Na slávnostnej svätej omši sa zúčastnil aj FS – Šumiačan, ktorý je zapísaný do
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a slávnostnú
homíliu obohatil krásnymi horehronskými liturgickými spevmi. Odpustovej slávnosti sa
zúčastnila aj poslankyňa OZ v Letanovciach, p. Ing. Mária Kramárová, ktorej stará mama vraj
už kedysi tvrdila, že „horehronskí hlopi muša v kosceľe špivac bez organu, bo oni tak šumne
špivajú, že kebi organ zahral, ta šicke ľudze tancujú...“. A veru veľa nechýbalo ...
Prezentácia týchto šikovných spevákov nekončila v našej obci svätou omšou, ale po
slávnostnom obede a posvätení zrekonštruovanej budovy obecného úradu kňazmi,
pokračovala 90 – minútovým vystúpením. Veríme, že Vás ich spev obohatil na dlhý čas,
rovnako ako nás...
Za pomoc pri zabezpečovaní tejto akcie ďakujeme Jožkovi Šmelkovi, Mariánovi Bukšárovi
a Tonovi Petrekovi.
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• Rekonštrukcia priestorov materskej školy
Predprimárne vzdelávanie bude po prvý raz povinné pre deti, ktoré do 31. augusta 2021
dovŕšia päť rokov svojho veku a budú mať jeden rok pred nástupom na povinnú školskú
dochádzku. Zápisy do materských škôl sa pre tieto deti uskutočnia v máji 2021. Z uvedeného
dôvodu sme museli pristúpiť aj k nevyhnutnej rekonštrukcii priestorov materskej školy, pri
ktorej sa prostredníctvom odstránenia nenosnej priečky zväčšila plocha triedy z 40 m2 na 62
m2. Vďaka tomuto minimálnemu zásahu sme mohli už v školskom roku 2020/2021 prijať do
materskej školy o 4 deti viac, pričom na podielových daniach nám takto pribudlo viac ako
12 000 eur v prospech materskej školy. V súčasnosti máme v materskej škole zapísaných 20
detí. Keďže kvôli pandémii bola prevádzka MŠ od marca prerušená, nezaháľali sme a za ten
čas sme stihli priestory materskej školy svojpomocne vymaľovať, zriadiť šatňu pre
zamestnancov, opraviť a premaľovať nevzhľadné vonkajšie oplotenie, v súčasnosti
pracujeme na úprave priestorov detských šatní.

• Kamerový systém
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti
občanov, ochrany ich majetku
a predovšetkým z dôvodu prevencie
kriminality, sme sa rozhodli zabezpečiť
v obci kamerový systém. Ministerstvo
vnútra SR v roku 2019 vyhlásilo výzvu
iba na rozšírenie existujúceho
kamerového systému a preto sa
poslanci OZ rozhodli schváliť na
vybudovanie kamerového systému
v obci v prvej etape so zapojením 4
kamier finančnú čiastku z rozpočtu
obce vo výške 5 998,30 eur. V roku 2020 sa schválilo zapojenie ďalších 7 kamier z Návratnej
finančnej výpomoci z Ministerstva financií vo výške 9 683,17 eur. Kamery pribudnú v rómskej
osade, pred kostolom, pri vstupe do obce, v záhrade MŠ a monitorované bude aj verejné
priestranstvo pred p. Jánom Oravcom.
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• MOPS
Od septembra roku 2019 realizujeme v obci projekt miestnej občianskej poriadkovej
služby (MOPS - Arnutovce). Členmi MOPS sa stali štyria muži z marginalizovanej rómskej
komunity, ktorí boli úspešní na výberovom konaní. Priaznivé výsledky projektu sa ukázali viac
– menej okamžite a keďže už niekoľko mesiacov projekt potvrdzuje svoje opodstatnenie,
rozhodli sme sa štyrom zamestnancom predĺžiť zmluvy ešte o jeden rok, t. j. do 31. augusta
2021. Projekt MOPS je financovaný prostredníctvom projektu MV SR, o ktorý sa obec
uchádzala ešte v roku 2019.
Celkové náklady na projekt: 100 610, 94 eur, z toho spoluúčasť obce (5 %): 5 030,55 eur.
Telefonické kontakty na členov MOPS: 0948 762 349 a 0948 893 213

• Záplavy
V októbri potrápili našu obec záplavy. Dlhotrvajúci nepretržitý lejak spôsobil na Spiši
katastrofu. Vylievali sa toky v Gelnici,
Krompachoch ale aj v Markušovciach. Našťastie
našu obec a majetok občanov dlhotrvajúce
dažde vážne neohrozili.
Vďaka protipovodňovým úpravám potoka
v minulosti a taktiež odstránenie vyplavených
betónových dielcov, ktoré tvorili niekoľko rokov
bariéru v potoku, sa podarilo zabrániť
vybreženiu arnutovského potoka. Najviac
ohrození boli občania bývajúci v blízkosti tokov,
polí a pod tzv. „medzami“. Obec týmto
občanom poskytla pomoc prostredníctvom
členov hliadky MOPS, ktorí odčerpávali vodu
z pivníc prostredníctvom čerpadiel a navážali
vrecovaný piesok ku plotom ohrozených domov.
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• Oslávenci
Tento rok nám pandémia neumožnila navštíviť našich jubilantov osobne. Obec
plánovala spoločné stretnutie s oslávencami v mesiaci október, ktorý je venovaný našim
starším. Bohužiaľ pandémia opäť zasiahla a neumožnila nám zrealizovať spoločné stretnutie.
Našich oslávencov však môžeme uistiť, že sme na nich nezabudli, darčekové tašky máme pre
nich pripravené a akonáhle to situácia dovolí, zastavíme sa zablahoželať im k životným
jubileám aj osobne. Zatiaľ nám dovoľte zablahoželať Vám aspoň takto:
„..dožiť sa radosti kvitnúceho rána, je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my Vám želáme dobrého zdravíčka, pre Vás milí oslávenci, od Pána z nebíčka.
Nech Vám dá dar zdravia a v ňom žitia sily, aby ste radostne a šťastne žili..“
Všetko najlepšie, veľa zdravia, sily a Božieho požehnania želáme oslávencom, ktorí v roku
2020 oslávili tieto krásne životné jubileá:
p. Margita RUSSINOVÁ - 90 rokov
p. Cecília HRUBIZNOVÁ - 75 rokov
Ing. Rastislav JACÁK – 80 rokov
p. Mária ROXEROVÁ – 70 rokov

p. Katarína MELEGOVÁ – 80 rokov
p. Veronika Mederyová – 80 rokov
p. Oľga BARABASOVÁ – 70 rokov
p. Elena PECHOVÁ – 70 rokov

Radi by sme touto cestou
zablahoželali aj manželským párom,
ktoré v roku 2020 oslávili krásne 50.
výročie sobáša. Je totiž nesmiernym
šťastím nielen pre manželov, ale aj
pre deti prežiť spoločne s rodičmi
päťdesiat
rokov. Nedá mi
podotknúť, že táto udalosť je
v súčasnosti priam zriedkavá. Preto
nám, milí oslávenci, dovoľte zaželať
Vám veľa zdravia, nech Vás na Vašej
spoločnej
ceste
aj
naďalej
sprevádza láska, porozumenie a dôvera. Nech chvíle strávené v kruhu Vašich najbližších Vás
naplnia radosťou a sú tou pravou posilou do ďalších dní.
Blahoželáme:
Manželia Anna a Jozef Capákoví, Katarína a Milan Mederyoví, Anna a Jozef Šmelkoví.
• Rozlúčili sme sa /zomrelí/
V roku 2020 sme na poslednej ceste vyprevadili p. Antona Pechu
a p. Helenu Baldovskú. Týmto spôsobom sa chceme poďakovať rodine
zosnulej p. Heleny Baldovskej, ktorá darovala obci obradné predmety, ktoré
sa v súčasnosti nachádzajú v Dome nádeje v Arnutovciach.
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• Vianočná výzdoba
Keďže rok 2020 bol chudobný na spoločenské akcie, rozhodli sme Vás potešiť aspoň
novou vianočnou výzdobou v podobe nového vianočného osvetlenia. Veríme, že sme potešili
predovšetkým detských priaznivcov.

• Kúpa pozemku v rómskej osade
V roku 2020 obec odkúpila pozemok v rómskej osade.
Na uvedenom pozemku plánujeme zriadiť výdajník vody
a oplotenie veľkoobjemových kontajnerov, aby sa plastový
odpad, predovšetkým mikroténové sáčky, nerozlietavali po
okolí. Týmto spôsobom chce obec predísť vzniku
nedoplatkov na vodnom a vytriedeniu komunálneho
odpadu pred naložením do veľkoobjemových kontajnerov.
V roku 2020 sa vyviezlo z rómskej osady 26
veľkoobjemových kontajnerov komunálneho odpadu, 24
vývozov bolo preplatených ÚPSVaR ako oprávnený výdavok na § 54 /menšie obecné služby/.
• Komunálny odpad + kuchynský odpad
Rok 2021 môžeme nazvať aj rokom „triedenia odpadov“. Keďže poplatky za vývoz
a uloženie komunálneho odpadu sa spoločnosťou Brantner Nova, s.r.o. každým rokom
zvyšujú (v priemere o 10%), zároveň od roku 2018 Ministerstvo životného prostredia zaviedlo
pre obce nový poplatok, tzv. zákonný odvod, ktorý priamo súvisí s mierou vytriedenia
odpadov v obci a množstvom vyvážaného zmesového komunálneho odpadu, navyše
európska legislatíva neustále tlačí na zvyšovanie miery triedenia odpadov občanmi SR, nastal
čas, aby sme sa aj v našej obci začali zodpovednejšie zaoberať separáciou odpadov. V roku
2020 sme za 1 tonu zmesového komunálneho odpadu zaplatili 48,30 Eur/bez DPH. Táto suma
sa skladá z poplatku za uloženie vo výške 26,30 eur/t bez DPH pre spoločnosť Brantner Nova,
s.r.o., a zákonného odvodu do Environmentálneho fondu vo výške 22,00 eur/t (zákonný
poplatok sa vypočítava ročne podľa množstva vytriedeného odpadu - čím je miera vytriedenia
vyššia, poplatok je nižší). Koncom roka 2020 nám spoločnosť Brantner Nova oznámila 10 %
navýšenie cien za uloženie zmesového komunálneho odpadu, to znamená že v roku 2021
(H) Arnutovské Novinky

Strana 10

budeme platiť za uloženie 1 tony zmesového KO 29 eur bez DPH. Samozrejme k tejto sume je
potrebné pripočítať manipuláciu, vývoz a zákonný odvod. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2021
bude obci zberová spoločnosť fakturovať za 1 tonu zmesového komunálneho odpadu
približne 55,40 eur s DPH!!!!!
Navyše obciam tento rok vzniká nová povinnosť a to zavedenie triedeného zberu
biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností (KBO), to znamená, že od roku
2021 sú všetci občania povinní likvidovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad buď
kompostovaním, alebo likvidáciou zberovou spoločnosťou (bližšie informácie nájdete na
samostatnom letáku), čo samozrejme opätovne navýši náklady.
Uvedomujeme si, že v súčasnosti systém vyberania poplatkov nie je spravodlivý.
Poplatok je vyrubený plošne a nezohľadňuje sa v ňom to, či triedite alebo nie. Z uvedeného
dôvodu viacerí starostovia vyvolali so spoločnosťou Brantner Nova, s.r.o, diskusiu o potrebe
zavedenia množstvového zberu – dobudovanie vážiacich zariadení na automobiloch zberovej
spoločnosti spoločne s označením zberných nádob a vriec určených na zber triedeného alebo
netriedeného odpadu QR kódmi. Vážením jednotlivých nádob dokážeme zistiť, koľko každá
domácnosť vyprodukuje mesačne netriedeného komunálneho odpadu a aké množstvo
odpadov vytriedi, od toho by sa následne odvíjal aj ročný poplatok pre občana. V súčasnosti
nám zberová spoločnosť poskytuje údaje len o celkovom množstve odpadov za obec, nie na
domácnosti.
Je to však beh na dlhé trate, vyžaduje si nielen finančné prostriedky na zabezpečenie
nových technológií na strane obce, ale aj zberových spoločností, no i ochotu počúvať
a spolupracovať. Veríme, že aj keď to nebude ihneď, v najbližších rokoch sa pohneme vpred
a podarí sa nám situáciu zmeniť. V súčasnosti Vám hádam postačí hrejivý pocit, že
separovaním robíte „niečo viac“ pre seba, našu planétu, prírodu, ale aj nasledujúce generácie.
A to nie je málo ☺
V závere uvádzame prehľad nákladov za vývoz a uloženie KO.

• Obecná štatistika
Arnutovce

rok 2018/počet **

rok 2019/počet**

rok 2020/počet**

Počet obyvateľov
narodení
úmrtí
sobášov
prihlásení
odhlásení

805
19
5
10
13
9

797
17
3
7
11
33

818
16
2
5
16
9

** zdroj: Evidencia obyvateľov, obec Arnutovce.
(H) Arnutovské Novinky
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• Informácia k pozemkovým úpravám
Na základe právoplatnosti rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území
Arnutovce začali práce na projekte pozemkových úprav, ktoré budú prebiehať pod dohľadom
Okresného úradu Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor. Práce vykonáva geodetická a
projekčná spoločnosť CYB, s.r.o. Spišská Nová Ves, ktorá je oprávnená na výkon tejto činnosti.
Celý projekt je naplánovaný na dobu 41 mesiacov, teraz prebiehajú terénne práce ako
zameranie a vyšetrenie hranice zastavaného územia obce (intravilánu), prešetrenie
skutkového stavu v extraviláne. Súčasná situácia nám neumožňuje zrealizovať osobné
stretnutia s vlastníkmi pozemkov, ktoré boli naplánované v závere roka 2020. Akonáhle to
epidemiologická situácia umožní, všetci účastníci konania budú pozvaní na osobné
konzultácie s pracovníkmi okresného úradu.
• Informácia k Sčítaniu obyvateľov 2021
Už v roku 2020 prebehlo v obci sčítanie domov
a bytov a od 15. februára 2021 sa začína sčítanie
obyvateľov.
Každý
občan
sa
sám
sčíta
prostredníctvom vyplnenia online formulára
na internete. Pre tých, ktorí takúto možnosť nemajú
alebo budú potrebovať akúkoľvek pomoc, bude v obci
Arnutovce na obecnom úrade zriadené KONTAKTNÉ
MIESTO. Kontaktnými osobami budú PhDr. Martin
Gonda a Ing. Marta Slebodníková. Po spustení
sčítania bude kontaktné miesto otvorené v dňoch pondelok, utorok, štvrtok a piatok od
10:00 - 12:00 hod. a v stredu od 14:00 - 16:00 hod.

Čo plánujeme?
• Výstavba garáže
• Príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníka od autobusových
zastávok
• Odkúpenie pozemkov pod cestami
• Revitalizácia parku a revitalizácia cintorína
• Rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd (ČOV)
V decembri 2020 bola na Environmentálny fond podaná žiadosť na rekonštrukciu
a intenzifikáciu ČOV, prostredníctvom ktorej sa navýši počet EQ o 300 a zmení sa celková
technológia čistenia odpadových vôd. Od uvedeného projektu očakávame nielen navýšenie
počtu napojených domácností ale aj zvýšenie kvality života občanov bývajúcich v blízkosti
čistiarne odpadových vôd.
Náklady na projekt: 212 296,80 eur
Spoluúčasť obce: 5%
(H) Arnutovské Novinky
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