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Ročník XII

HENCOVSKÝ CHÝRNIK

Informačné periodikum Obecného úradu v Hencovciach.

Milí spoluobčania,
Dovoľte mi prihovoriť sa k
Vám v čase najkrajších sviatkov, sviatkov narodenia spasiteľa, sviatkov pokoja, lásky,
keď si vzájomne želáme len
to najlepšie.
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je
plná spomienok i očakávaní, čas akoby zrazu plynul
pomalšie a preto si viac všímame kolobeh života okolo nás a uvedomujeme dôležitosť harmónie vo vzájomných medziľudských vzťahov.
Vianočné sviatky v každom z
nás týmto upevňujú základné ľudské hodnoty.

V tento sviatočný čas
chceme byť dobrí navzájom
k sebe, chceme každému
rozdávať len radosť. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď
si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého z nás je
dôležité, aby sa dni napĺňali
spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou,
osobným
uplatnením , ako i dosahovaním vytúžených cieľov.
Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa , a pozrieť sa do hĺbky svojej duše.
Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania.

V tento čas pokoja schádza sa rodina pri slávnostne prestretom stole a na čas
s tými, ktorí zostali v našich
srdciach sa už len spomína
ako by bolo, keby tu ešte boli
s nami. Chýbajú nám všetkým
a v tento slávnostný čas o to
viac.
Blikajúce sviečky – symbol
Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý
z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie
či len pohľad a svet sa zrazu
stáva krajším. Človek sa musí
vedieť tešiť i zo šťastia toho
druhého, čas veselosti a radosti nastal svetu. Tíško znejú
koledy , tichá noc – svätá noc
rozciťuje naše srdcia .
V tento sviatočný čas si
viac ako inokedy uvedomíme,
že napriek dospelosti v kaž-
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dom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl,
voňavú kapustnicu, žiarivý
stromček a darčeky, ktoré
nás pod ním čakajú.
V dušiach nech sa nám
rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné
dobroty , a Štedrý večer nech
zanechá v našich srdciach
stopu vzájomného šťastia a
porozumenia.
Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým vo svojom
mene ako i v mene obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu, požehnané Vianočné sviatky,
nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a Božím požehnaním po
celý Nový rok.

Starosta k zhodnoteniu roka

Srdečne Vás pozdravujem vážení spoluobčania v čase blížiacich sa
Vianočných sviatkov a koncu roka
2019.
Nebudem hovoriť čo by malo byť
a nie je, alebo poukazovať na nedostatky z minulých období lebo tým
by som zbytočne zaťažoval Vás, ale
najskôr spomeniem všetko dobre čo
bolo vykonané alebo k tomu smeruje.
Podstatou by malo byť aby občania boli oboznámení o tom čo bolo vykonané, zrealizované čo môžu očakávať v ďalšom období, aké činnosti
a podujatia sú naplánované.
Priznám, začiatky sú vždy ťažké,
vbehnúť do víru nových povinnosti a
vytvoriť si vlastný systém vyžaduje si
určitý čas a veľkú dávku trpezlivosti.
Po roku vo funkcii, ktorý zbehol ako
voda mi dovoľte skonštatovať, alebo
skôr poďakovať Vám všetkým, ktorí
v tomto období buď priamo, alebo
sprostredkovane podporovali rozvoj
obce. Samozrejme dvere úradu boli
a sú otvorené aj pre tých, ktorí chcú
poukázať na to, čo im sťažuje ich život, lebo len tak môžeme vedieť čo sa
v obci robí a následne vykonať nápravu a tým spríjemniť ďalší spoločenský
život v našej rodnej obci. Ako uvádza
filozof Machiavelli , kde začína moja
sloboda, končí sloboda iného. Dobre
vieme, že hranica medzi tým je veľmi
úzka a pre mnohých ťažko rozpozna-

teľná, preto často dochádza k rozdielnym názorom na tú istú vec či situáciu. Áno poukazujem na spoločenské
vzťahy, ktoré sú pre blaho a pokojný spoločenský život veľmi potrebné,
lebo reagujem na Vaše podnety vo
vzájomnom spolunažívaní, najmä sa
to týka susedských vzťahov. Len tak
pre Vaše pobavenie a povzbudenie –
minule mi dobrý kamarát hovorí „ Matúš Ty ňe starosta“ , ja som sa zháčil a
znepokojil ako to predsa myslí ? a on
ďalej Ty ňe starosta, ale Radosta“ , bo
chceš robic ľudzom radojsc a ňe starojsc. Veľmi ma to pobavilo a fakt som
si uvedomil, že väčšie šťastie a radosť mám, keď ju vidím u iných a o to
viac keď som sa o to pričinil aj ja sám.
Pevne verím Vážení spoluobčania,
že je to tak aj u Vás a práve teraz v
čase Vianoc, čase porozumenia, pokoja a odpúšťania si nájdeme cestu k
sebe či už formou darčekov v rodine
ako aj niekedy úplne postačí úprimné
podanie ruky či milí úsmev.
Trocha na úvahu a zamyslenie,
lebo beriem to ako veľmi dôležité,
preto to dávam do popredia.
Koniec minulého roka nás zastihol pripravených, lebo bolo obecným
zastupiteľstvom prijatý návrh VZN o
dani z nehnuteľností a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v súvislosťou dania do súladu zo zákonnom

aby nedochádzalo k tomu ako ste
momentálne mohli registrovať v médiách, kde mesto či už obec direktívne zvýšilo dane či poplatky až o 50%
a ľudí tak dalo do nie závideniahodnej situácie. K odpadom ďalej v samostatnom článku.
Začiatkom roka v období vegetačného pokoja sa zrealizoval orez stro-

mov najmä líp rastúcich na obecnom
pozemku na ulici Hencovská. Mnohí ma kontaktujete s otázkou vykonania podobného orezu aj na opačnej strane ulice Hencovská, čomu
sa nebránim ale podotýkam, že pozemky sú vo vlastníctve pozemkového spoločenstva (urbariátu) kde obec
nemá právomoc zasahovať do tohto
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vlastníctva. Verím, že moja žiadosť o
účasť na členskej schôdzi tohto pozemkového spoločenstva ktoré som
adresoval predsedovi bude vyslyšaná kde by som rád prezentoval návrhy na spoluprácu, ktorá by smerovala k rýchlemu riešeniu takých problémov (ktoré napr. vznikli pri výrube suchých stromov z časového hľadiska)
a najmä k jednotnému názoru ako naložiť z vegetáciou nachádzajúcou sa
na jednej strane vo vlastníctve obce a
na druhej vo vlastníctve pozemkového spoločenstva.
Jar a najmä máj boli v znamení
dlhotrvajúcich dažďov, čo spôsobovalo problémy pri údržbe a kosení cintorína. V tom čase pre úplnosť informácií v rámci menších obecných služieb mala obec k dispozícií ku koseniu iba dvoch mužov, takže nebolo ľahké zabezpečiť promptné vykosenie
porastov počas týchto daždivých dní.
Radosť mi spravili neskôr poslanci
obecného zastupiteľstva, keď súhlasili s osobným zapojením do kosenia
cintorína a neskôr aj sami mohli spolu zo starostom okúsiť čo taká údržba obnáša. Ospravedlňujem sa majiteľom hrobov, ak došlo touto činnosťou k nejakej škode.
K celkovej otázke prevádzkovania cintorína, ktoré je zákonom zverené do pôsobnosti obce chcem podotknúť, že ako každá poriadna obec aj
obec Hencovce by mala mať prijaté
VZN ktorým schvaľuje prevádzkový
poriadok cintorína na čo nás aj upozornil Arcibiskupský úrad pri predloženom návrhu nájomnej zmluvy cintorína. To sa už v týchto dňoch stalo skutočnosťou a poslanci OZ sa na tomto VZN uznieslo. Tým budeme môcť,
čo je aj naplánované vykonávať stavebné práce, t.j. umiestnenie osvetlenia na cintoríne, výsadba drevín
najmä zo severnej strany aby bránila v budúcnosti vetru rozfúkať uložené kvety na hroboch, líniová príprava zo základovým múrom a chodníkom k tzv. americkému spôsobu pochovávania atď. Na dom smútku po
uskutočnení verejného obstarávania je schválená výmena strechy ako
aj všetkých klampiarskych súčastí a
podhľadov.
Teraz sa obzriem späť do začiatku roka, kde bola priorita zrealizovať nové verejné obstarávanie k výstavbe multifunkčného ihriska a súčasne v tom čase aj vykonať registráciu nášho Komunitného centra

na PSK a v súlade z platnou zmluvou a vyhlásiť výberové konanie k
obsadeniu pracovných pozícií v KC.
V posledný májový deň sa slávnostne otvorilo Komunitné centrum v našej obci , ktoré posvätil náš duchovný
otec Marián a pásku prestrihli aj zástupkyňa Úradu splnomocnenca vlády pre Rómske komunity PhDr. Darina Barančíkova a bývalý starosta našej obce Ing. Štefan Kovaľ, ktorý inicioval vytvorenie tohto projektu za čo
mu vďaka. Nové verejné obstarávanie k výstavbe multifunkčného ihriska
bolo tiež úspešné a začiatkom prázdnin sme slávnostne otvárali multifunkčné ihrisko, ktoré posvätil pán farár Vincent Burda a slávnostný výkop
realizovali rodáci Hencoviec pán Michal Tomáš a pán Bartolomej Bubnár
a o prestrihnutie pásky sme požiadali predsedu oblastného futbalového
zväzu pána Petra Gogu.
V ten čas už boli v celom areály
ihriska zrealizované, bezplatná WIFI
zóna a kamerový systém.
Neskôr bol vyhotovený drevený prístrešok zo zámkovou dlažbou
pri šatni, potrebný pri kultúrnych ako
aj športových aktivitách. Spomínané šatne na futbalovom ihrisku boli v
tom čase právoplatne skolaudované
a vlastnícke práva tak ako pod multifunkčným ihriskom tak aj pod šatňami
boli vysporiadané.
V letných mesiacoch v čase čerpania dovoleniek a prázdnin sme si pripomenuli kultúrne dedičstvo, ktoré vytvárali naši predkovia dlhodobo predtým a to prezentáciou folklóru, hudby a tanca na historicky prvom ročníku Hencovských folklórnych slávností, ktoré významne finančne podporili Prešovský samosprávny kraj, Bukocel, a.s, Chetra,s.r.o, Linora,s.r.o, Robin Slovakia s.r.o, TWIN- Service,s.r.o
ako aj ďalší domáci podnikatelia za čo
im veľká vďaka. Verím, že túto začatú tradíciu dostaneme ešte časom na
vyššiu úroveň a budeme si môcť každoročne takto pripomenúť zvyky našich predkov a spoločne sa stretnúť
a zabaviť s ostatnými spoluobčanmi
našej obce.
Pre informáciu v budúcom roku
2020 sú tieto slávnosti naplánované na 01.08.2020, takže všetkých
Vás so svojimi rodinami srdečne pozývam.Ďalej obec je zapojená do výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a to so zameraním :

- na triedený zber komunálnych
odpadov (KO), mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO
v menej rozvinutých okresoch jednoduchšie povedané výstavba zberného dvora a techniky zabezpečujúcej
triedený zber( viac ďalej v samostatnej časti odpady) – cca 400.000,EUR a 5% spoluúčasť obce
- na prevenciu kriminality – kamerový systém, v rámci tejto výzvy by
mali byť kamery umiestnené od komunitného centra po Evanjelický kostol a od hlavnej križovatky po Obecný úrad. Cieľom je poukázať na protiprávne a protispoločenské chovanie v
obci, a monitoring a prevencia zakladania čiernych skládok v obci - výstavba chodníka v časti od
hlavnej križovatky (Dudáš) po prepojovaciu ulicu – 56.000,- EUR a 5%
spoluúčasť obce
- výstavba cestnej komunikácie - pokračovanie ul. Letná od pani
Matovej až po zadnú časť pozemku
pána Jána Kotuľáka a odtiaľ chodník k napojeniu na cestu smerujúcu k
JRD, v prípade úspešného výsledku
a následnej realizácie výstavby cesty umožníme ďalšiu bytovú výstavbu
v obci nakoľko aj plánovaný územný
plán s tým počíta- 135.000,- EUR –
5% spoluúčasť obce.
Ďalej obec realizuje vyhotovenie
územného plánu obce, ktorý je teraz
vo fáze schvaľovania zadania tohto
ÚP a čaká sa za vyjadrením dotknutých inštitúcií.
Koncom roka obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemku za
účelom výstavby cesty, v časti kde
má dôjsť k rozdeleniu tzv. dlhých
zemí na Topoline čo je aj požadované
Územným plánom a k čomu bolo začiatkom roka zvolané stretnutie vlastníkov priľahlých pozemkov na obecnom úrade. Bol to ústretový krok predávajúcich k vlastníkom parciel, ktorí
týmto získajú prístup k svojim pozemkom a otvoria možnosti k ďalšej bytovej výstavbe. Za dôležité považujem
ešte spomenúť, plánovanú výstavbu bytových domov na obecnom pozemku v blízkosti ul. Rastislavovej čo
bude predmetom a bodom prerokovania na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Počas roka sa priebežne realizovali práce a to :
- nová strecha na hospodárskej
budove cintorína plus fasáda, čiastoč-

ná oprava strechy v zadnej časti klubu ( strešný plášť je potrebné vymeniť
celý čo bude podľa možnosti realizované v budúcom roku,
- vyhotovenie vsakovacej jamy
pre zvod zrážkovej vody zo strechy
MŠ aby sme po vysušení muriva suterénu mohli vykonať obnovu omietok
a zabezpečiť požadovaný hygienický
štandart ,
- oprava niektorých stanovísk detského ihriska pri MŠ a na ihrisku, vyhotovenie chodníka pri multifunkčnom ihrisku plus úprava plôch na parkovanie,
- obnova interiéru klubu a kuchyne, v zadnej časti klubu sa pripravil priestor pre rozšírenie posilňovne
o kardio- fitnes časť v nadchádzajúcom roku,
- vyrovnávky ciest pri kanalizačných šachtách a oprava urgentných
časti ciest ( v novom roku pokračujeme v rámci možností celoplošne v
obci)
- Do obecnej kasy dlhodobo pribudnú financie z nových prenájmov
tak za prenajaté pozemky vlastníkom
domov na Koravčine, tak aj z prenájmu nebytových priestorov pre miestnu akčnú skupinu (MAS pod hradom
Čičva) ktorej je členom aj naša obec v
sume 5.400€.
Tak ako každý správny gazda potrebuje zistiť s čím môže rátať, koľko
mu treba na to či ono, tak aj ja po uplynutí roka Vám môžem zodpovedne
prehlásiť, že obec si plní načas svoje záväzky, svoju činnosť zabezpečuje prioritne z možných grantov a projektov až potom z vlastných zdrojov,
momentálne nečerpá prostriedky zo
žiadnych úverov ( hoci to nevnímam
ako nejaký problém v prípade investičných zámerov v súlade s požiadavkami potrieb občanov obce) čo vytvára obraz o dobrom fungovaní obce a
dáva výpovednú hodnotu nielen pre
mňa ako starostu obce, lebo podľa
toho je možné určiť ako bude vyzerať
ďalší rok ale aj pre občanov obce o
ďalšom smerovaní rozvoja obce.
Vážení občania, čaká nás rok
parlamentných volieb čo určite bude
dôležité pre smerovanie nielen chodu a možností samosprávy, ale aj pre
všetkých občanov. Prajem nám všetkým, aby šťastena bola naklonená k
zabezpečeniu ešte lepších životných
podmienok ľudí a tak sme mohli v
harmónií a pokoji spolunažívať aj ďalšie prichádzajúce obdobie.

VOĽBY DO NR SR 2020

Voľby do NR SR sa uskutočnia 29. 02. 2020. V obci Hencovce je
určený čas ich konania od 07.00 do 22.00 hodiny. Volebná miestnosť
bude v kultúrnom dome.
Volič volí priamo vo volebnej miestnosti. Volič, ktorý sa pre zdravotné ťažkosti nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, tak môže požiadať
okrskovú volebnú komisiu o voľbu do prenosnej volebnej schránky.
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec
svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu :
- osobne – najneskôr 28.02.2020
- listom – najneskôr 10.02.2020
- elektronicky – najneskôr 10.02.2020
- prostredníctvom splnomocnenej osoby – najneskôr 28.02.2020.

Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava
mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou :
- listom – najneskôr 10.01.2020
- elektronicky – najneskôr 10.01.2020
Vzory žiadosti nájdete na stránke obce www.hencovce.sk v časti „Voľby do NR SR“.
Pri samotnom volebnom úkone je volič povinný predložiť doklad totožnosti, ináč mu nebude umožnené voliť.
V mesiaci február 2020 Vám bude do domácnosti (nie každému voličovi) doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam
kandidátov.
Bližšie informácie nájdete na stránke obce www.hencovce.sk v
časti „Voľby do NR SR“.
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MIESTNE DANE na ROK 2020

Obec Hencovce vyberá daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č.
582/2004 Z z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znp. a Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č.7/2019
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 – podáva do
31.januára zdaňovacieho obdobia (r. 2020) vlastník nehnuteľností, ktorý
v minulom roku nadobudol nehnuteľnosť (kúpou, darovaním, dedením...),
alebo u ktorého nastali v minulom roku zmeny rozhodujúce na vyrubenie
dane (stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti predal nehnuteľností, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil
účel užívania stavby, zmenil sa druh pozemku...).
Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho
obdobia je povinná oznámiť príslušnému správcovi dane (Obec Hencovce)
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z
nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní.
Nové sadzby dane zo stavieb pre rok 2020:
1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu sa mení zo sumy 0,041 eura/m2 na sumu 0,05 eura/m2
2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu sa mení zo sumy
0,03 eura/m2 na sumu 0,05 eura/m2
3. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu sa mení zo sumy 0,0497
eura/m2 na sumu 0,05 eura/m2
Daň z nehnuteľností – vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia. (tzn. do 1 mesiaca
od doručenia Rozhodnutia)!
Daň za psa
Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká 1. dňom
mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom
alebo držiteľom psa.
Oznamovacia povinnosť: Daňovník je povinný písomne oznámiť:
a. vznik daňovej povinnosti do 30 dní od dňa vzniku daňovej povinnosti.
Pri prihlásení je potrebné vyplniť príslušné tlačivo Priznanie k dani za psa .
b. zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Pri odhlásení psa je potrebné vyplniť tlačivo Priznanie k dani za psa
(čiastkové). Daň za psa – v obci Hencovce je sadzba dane 6 € a daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia.(tzn. do 1 mesiaca od doručenia Rozhodnutia)!

K odpadom
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Od novembra tohto roka musia byť všetky psy na Slovensku povinne označené identifikačným čipom. Túto povinnosť zaviedla novela zákona
o veterinárnej starostlivosti platná od 1. septembra minulého roka. Na čipovanie psov narodených pred týmto dátumom však platí výnimka.
Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho musí označiť mikročipom najneskôr do 31. októbra 2019. Psa narodeného pred účinnosťou zákona, ktorého chce vlastník predať alebo darovať, musí predtým označiť čipom. Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, je nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku. Ak majiteľ nezačipuje psa chovaného na území Slovenska, môže dostať pokutu vo výške
50 eur. Zaplatením pokuty prechádza povinnosť začipovať psa na mesto alebo obec. Čipovanie je tiež podmienkou na vydanie cestovného pasu zvieraťa.
Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí musia psa do 24 hodín
zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Registráciu zvieraťa môže majiteľ overiť na webe www.crsz.sk. Za čipovanie sa platí maximálne desať eur, ľuďom v hmotnej núdzi zaplatí čipovanie štát.
Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až do výšky 20 tisíc eur. Zmenu majiteľa aj úmrtie psa treba nahlásiť veterinárovi do 21 dní. Pokuta za včasné nenahlásenie
údajov sa pohybuje od 500 do 1200 eur. Ak je vlastníkom psa právnická osoba, pokuta je od 400 do 3500 eur.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2020:
Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha(ďalej len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Poplatok za TKO na rok 2020 za osobu a rok je 11 €, pri zníženej sadzbe je 5,50 € za osobu a rok, ktorý je potrebné zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia.
Upozorňujeme občanov, že pri zbere komunálneho odpadu sa odpad
vyváža iba zo smetných nádob označených nálepkou f. Fúra(plastové
a pozinkované nádoby na odpad) a vriec s označením Komunálny odpad. Ostatné vrecia a kovové nádoby - sudy naplnené komunálnym odpadom nebudú vyvážané.
Občania si môžu zakúpiť na obecnom úrade kuka nádobu na odpad:
plastová kuka nádoba 120 l
25,- €
vrece na komunálny odpad 120l
1,32 €

s výstavbou kompostárne, takže verím že myšlienku do jej zapojenia podporí aj obecné zastupiteľstvo, čo by nám následne vyriešilo aj problémy spojené s pálením konárov a ostatných biologických
Vážení občania,
rozložiteľných odpadov, kde by bola možnosť za pomoci špeciálnej
ako som v úvode uviedol, že momentálne je trendom ako ste
techniky priamo zberať tieto odpady po obci z každej domácnosti.
mali možnosť registrovať v rôznych médiách enormné zvyšovanie
Ďalším krokom obce bolo rokovanie so zástupcami spoločnosti Budaní z nehnuteľností, tak aj spomínaných poplatkov za nakladanie
kóza o zodpovednosti za zber odpadu v ich spoločnostiach, kde doz komunálnym odpadom ako aj z ostatnými komoditami odpadovéteraz to znášala v plnom rozsahu naša obec. Priamo sme za to neho hospodárstva.
doplácali, ale produkovaných 40 t za rok nám samozrejme nepoSamozrejme k otázke určenia výšky poplatkov za odpady
mohli do miery separácie. Takže ako ukladá zákon, každá obec je
pristupujeme spolu z obecným zastupiteľstvom veľmi prezieravo a
zodpovedná za svoj kataster a ako dobré vieme teraz už cca 60%
citlivo. Snažíme sa vyhnúť, takým praktikám, kde mesto či už obec
je Bukózy v katastri Kučín a naša obec má s Nižným Hrabovcom
direktívne zvýšilo dane či poplatky až o 50% . V súvislosti s týmto si
zhruba po 20%, takže presne podľa týchto čísel bude od Nového
Vás dovolím oboznámiť, že výška sadzby za odpad vychádza z doroka nám započítavaný spomínaný odpad.
siahnutej miery separácie odpadov a legislatíva nám ukladá zachoÁno to sú fakty a prognózy do ďalšieho obdobia. Dokiaľ k tomu
vať v rovnosti náklady s tým spojené, ktoré znáša obec zo sumádôjde, čo sa týka likvidácie konárov a drobného stavebného odparom obcou požadovaných poplatkov od producentov odpadu. Takdu t.č. prebiehajú rokovania s oprávnenou osobou, takže Vás pože je veľmi dôležité ako triedime odpad, podľa toho nám ku koncu
prosím komu vznikne takýto odpad kľudne volajte na obecný úrad
roka spoločnosť zabezpečujúca zber a ďalšie zhodnotenie odpadu
a tam Vám budú podané aktuálne informácie. Snažíme sa to riešiť
oznámi na základe váhy vyzberaných druhov odpadu mieru sepajednotne pre všetkých tak, aby vznikli Vám drahí spoluobčania čo
rácie určenú percentom a k tomu príslušnú sadzbu na ďalší kalennajmenšie náklady a starosti s tým spojené. Na záver pre informádárny rok. Obec v tejto veci vykonala kroky a to v prípade, že budeciu : zber komunálneho odpadu zo smetných nádob v Novom roku
me úspešný vo výzve spojenou s výstavbou zberného dvora, tak
2020 bude 3.1.2020 a bude zdarma. Harmonogram vývozu TKO na
obec bude následne môcť zvezený biologický rozložiteľný odpad,
rok 2020 sa bude rozdávať v januári 2020.
veľkoobjemový a drobný stavebný odpad započítavať do vzorca
JUDr. Matúš Tomáš
na konečný výpočet miery separácie a tým sa nám zníži sadzba za
starosta obce
tonu likvidovaného odpadu. Momentálne je aj nová výzva spojená
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30.04.2019 stavanie mája

Deň matiek
V dňoch 23.-28.6.2019 sa miestny Folklórny súbor Ondavka
a Folklórna skupina Hencovčan zúčastnili Detského
medzinárodného folklórneho festivalu v gréckej Paralii,
kde úspešne reprezentovali našu obec a prezentovali
prostredníctvom tancov a piesní, tradície typické pre náš región.

Otvorenie multifunkčného ihriska – 12.07.2019
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Národný projekt
Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít sa
realizuje v obci Hencovce od septembra 2018. Stála pred nami
nová výzva, ktorá v sebe zahŕňala získanie si dôvery budúcich
klientov, spoznanie ich sociálneho prostredia, z ktorého vychádzajú a aj ich odlišnosti. V tomto mapovaní nám významne pomohla asistentka osvety zdravia p. Kotlárová. V kancelárii TSP a
TP sme začali poskytovať sociálne poradenstvo v oblasti zamestnanosti, bývania, zdravia, patologických javov, financií a hospodárenia, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. Poskytli sme
konkrétnu pomoc klientom v nepriaznivej sociálnej situácii, riešili sme záškoláctvo detí, návrat detí z Centra pre deti a rodiny do
starostlivosti rodičov a ich začlenenie do škôl, návrat klientov po
výkone trestu odňatia slobody a ich opätovné začlenenie do spoločnosti. Dôležitou súčasťou našej práce je prevencia. Preto sme
realizovali v spolupráci s komunitnými pracovníčkami rôzne preventívne besedy s odborníkmi v konkrétnych oblastiach na tieto
témy: Obchodovanie s ľuďmi, Rozvíjanie rodičovských zručností,
Starám sa o svoje zdravie, Finančná gramotnosť a problémy finančného spotrebiteľa a Deň zdravej výživy.
Práca s marginalizovanou rómskou komunitou je veľmi náročná. Učí nás trpezlivosti, ale aj rozhodnosti. Nie je možné zatvárať oči pred tými, ktorí potrebujú pomoc. Sú iní a sú hodní našej úcty a rešpektu, pretože majú svoju hodnotu. Pre nás
sa naši klienti stali konkrétnymi ľuďmi, ktorí majú svoju tvár a
meno. Vieme, že výsledky našej práce nie sú hneď viditeľné a
merateľné. Tešíme sa, keď sa niekto zamestná, keď deti chodia
pravidelne do školy, keď sú k sebe slušní. Chceme sa poďakovať za spoluprácu p. starostovi JUDr. Matúšovi Tomášovi, pracovníčkam Obecného úradu a komunitným pracovníčkam, bez
ktorých by naša práca nemala zmysel. Veríme, že aj naďalej prispejeme k rúcaniu bariér a spájaniu jednotlivcov a spoločnosti.
Mgr. Anna Hoľková, terénna sociálna pracovníčka
Anna Čopjanová, terénna pracovníčka

1.ročník Hencovských folklórnych slávností 27.07.2019

strana 6

HENCOVSKÝ CHÝRNIK

KOMUNITNÉ CENTRUM HENCOVCE
Určite nikomu z vás neunikla pozornosť z novootvoreného komunitného centra, ktoré sa nachádza za miestnou rómskou komunitou v Hencovciach. Obec Hencovce sa v roku 2017 zapojila do
národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK -1.fáza. Vďaka tomu mohlo komunitné centrum
začať svoju činnosť v máji tohto roku. Svojim charakterom činnosti úzko nadväzuje na terénnu sociálnu službu v našej obci. Prioritným cieľom komunitného centra je poskytovať odbornú pomoc
všetkým obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému, a tiež podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania a sociálnej integrácie.
Počiatočná práca spočívala v mapovaní potrieb a záujmov klientov v miestnej komunite a následnej príprave vhodných aktivít a
opatrení, prostredníctvom ktorých by sme mohli vyriešiť ich daný
problém. Veľkým prekvapením bola spontánnosť týchto ľudí a ich
rýchla adaptácia na nás. Za veľmi krátky čas sme mohli badať
veľký záujem o ponúkanú sociálnu službu a v nej realizované rôzne činnosti v našom centre. Počas celého dňa sa tu striedajú klienti podľa jednotlivých vekových kategórii. Najmä tí najmenší sa
stali našimi pravidelnými klientami. Pre nich je určený predškolský
klub v dopoludňajších hodinách, ktorý navštevujú spolu so svojimi mamami. Zároveň to vnímame veľmi pozitívne, nakoľko sme
pre tieto deti momentálne jediným prostredím na získavanie sociálnych zručností, učeniu sa v kolektíve a príprave na vstup do
materskej a neskôr základnej školy Po príchode zo školy prichádza väčšina detí do centra, kde pokračujú v príprave na vyučovanie na nasledujúci deň (pomáhame im s domácimi úlohami, doučovaním, motivujeme ich k domácej príprave). Zapájajú sa do rôznych voľnočasových aktivít a záujmových krúžkov, hrajú sa. Denne pracujeme aj s mladými ľuďmi, ktorí prejavujú veľký záujem o
aktivity najmä v krúžku varenie, pečenie, stolnotenisovom krúžku
či krúžku šikovných rúk a šitia. Učíme ich zodpovednosti a praktickej príprave na život. Po ukončení povinnej školskej dochádzky im
poskytujeme kariérne poradenstvo, v súčasnosti ich pripravujeme
na pokračovanie v štúdiu. Vzdelávanie , zamestnanosť a finančná
gramotnosť sú priority našej práce.
Naše služby využívajú nielen deti a mladí ľudia, ale i dospelí.
Poskytujeme im najmä sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv. Oblasti poskytovaného poradenstva sú rôznorodé, nakoľko každý klient je jedinečný a stretáva sa s inými problémami.
Zameriavame sa taktiež na finančné a pracovné poradenstvo, v
rámci ktorého podávame klientom informácie o voľných pracov-

ných miestach, pripravujeme ich na pracovný pohovor, pomáhame so žiadosťou, či životopisom.
Pravidelne realizujeme preventívne programy pre deti aj dospelých v spolupráci s policajnou preventistkou Judr. Katreničovou,
s OZ pre ochranu spotrebiteľa JUDr. Baranom, asistentkami projektu Zdravé regióny a terénnymi sociálnymi pracovníčkami. Už
po druhýkrát sme pripravili pre našich klientov burzu šatstva, aby
sme tak pomohli rodičom s oblečením pre deti, ale aj pre dospelých. Dávame veciam druhú šancu, pomôžeme sociálne slabším
rodinám pri ich obmedzenom rozpočte a my ostatní máme dobrý
pocit, že sme pomohli. Taktiež naša vďaka patrí všetkým tým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomáhajú skvalitňovať naše služby a napĺňať naše ciele. My na oplátku chceme aj naďalej plniť pomáhajúce poslanie s dôrazom na odbornosť a profesionalitu v sociálnej
oblasti. Byť bližšie k človeku a zároveň v ňom rozvinúť potenciál
samostatnosti a schopnosti riešenia vlastných problémov.
PhDr. Mariana Tӧrӧková, odborný garant KC

Z našich aktivít...

SILVESTER 2019

Pozývame občanov na spoločné zapálenie
ohňostroja 31.12.2019 o polnoci (v strede
obce – v parku) a zároveň aj k spoločnému
privítaniu Nového roka 2020, ktoré sa bude
po zapálení ohňostroja konať v sále KD
spojené s občerstvením a hudbou. Starosta
obce a obecné zastupiteľstvo.
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Úspešná preteková sezóna 2019
pre ZO – CHPH Hencovce
Tak ako po minulé roky, tak aj v roku 2019 sa chovatelia združený
v Hencovskom klube prezentovali peknými výsledkami. Súťažíme v
rámci okresov MI, TV, VT, SP, HE čo predstavuje cca 80 holubárov.
Prepravné auto zbiera holuby po týchto kluboch, odvezie na štart
napríklad do Nemecka, naraz sa vypustia a letia domov. Na základe
vypočítanej rýchlosti sa urobí poradie.
Holubári z našej organizácie patria k tým najlepším. Veď posúďte
sami: v prvej desiatke je päť našich, vrátane celkového víťaza roku
2019. Výborne sa darilo aj holubom p. M. Haňova či J. Tomáša. Klub
Hencovce patrí aj v rámci Slovenska k top klubom. Nielen čo do počtu holubov ktoré dávame na jednotlivé preteky, ale aj výsledkami v
rámci Slovenska, ba aj na svetových výstavách, kde sa pravidelne
presadzujú holuby nášho najlepšieho dlhoročného člena J.Titka. Aj
keď je tento chovateľ z Rakovca nad Ondavou, reprezentuje obec
Hencovce. Jeho výsledky nás tak tiež reprezentujú, napríklad v Bruseli je na výstavnom štítku uvedené J.Titko – klub Hencovce, podobne ako aj Messi je futbalista z Argentíny, ale reprezentuje Barcelonu.
V roku 2019 sme mali pomerne ťažkú sezónu. Extrémne horúčavy najmä pri pretekoch z Nemecka cca 900 km vzdušnou čiarou
nezvládli niekedy ani tie najlepšie holuby, ale to už k tomuto športu patrí.
Tešíme sa tak už na preteky roku 2020 a aj touto cestou sa chceme poďakovať starostovi obce Hencovce JUDr. M. Tomášovi ako
aj poslancom za podporu. Náš koníček je pomerne náročný na
čas, (všetky soboty a nedele, od mája do augusta sa holuby dávajú na preteky a v nedeľu vyhodnocujú) ako aj na financie. Pri všetkej
skromnosti treba počítať, že náklady na holubárenie na rok činia minimálne 500 € . Preto sme vďačný za každú pomoc.
Verím, že aj v roku 2020 sa holubári z nášho klubu budú prezentovať peknými výsledkami a budeme tak robiť dobré meno našej obci Hencovce.
František Šimko

ŠÍPKOVÝ TURNAJ V HENCOVCIACH SA STAL TRADÍCIOU
Každoročne v mesiaci december sa v klubovni obce Hencovce koná šípkový turnaj dospelých, ktorý začal v roku 2011
nultým ročníkom. S touto tradíciou začali Dominik Eštok a Peter Dudáš, ktorí zorganizovali nultý a prvý ročník tohto turnaja.
Od roku 2013 tento kvalitne obsadený turnaj už organizuje Radoslav Nadzam.
Taktiež aj tento rok o tento turnaj bol veľký záujem a dňa 14.
decembra 2019 sa už v spomínanej klubovni stretlo 30 hráčov
z obce ( najviac hráčov odkedy sa šípkový turnaj koná ), ktorí
súťažili na elektronických terčoch o majstra za rok 2019 tohto krásneho športu. Hralo sa v piatich šesťčlenných skupinách,
kde zo skupín do vyraďovacích bojov postupovali prví traja najlepší a najlepší na štvrtom mieste zo všetkých skupín.

Zaslúžené prvenstvo si nakoniec vybojoval Štefan Venceľ,
ktorý vo finále zdolal Petra Kosa. V súboji o tretie miesto sa lepšie darilo Jánovi Gajdošovi, ktorý v ňom porazil Petra Tomáša.
Veľké poďakovanie za to, že tento kvalitný turnaj sa každoročne koná patrí aj sponzorom turnaja, a to starostovi obce
Hencovce, Vinotéke ZOLOTA, Bagetke Vranov nad Topľou,
Marekovi Košudovi, Jozefovi Gazdíkovi a Železiarstvu FOBER.
PhDr. Radoslav Nadzam
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Tlačové správy spoločnosti Bukóza.

INOVÁCIE ZVYŠUJÚ KVALITU
VÝROBY V BUKÓZE. Proces odparovania a následného zahusťovania
čierneho výluhu na úroveň min. 70%
miery sušiny. To je v súčasnej dobe
nová inovácia spoločnosti BUKOCEL, a.s.. Tato investícia o celkovej
výške viac ako 9 mil. Eur je kofinancovaná z prostriedkov Európskych
štrukturálnych a investičných fondov.
Súbežne s procesom výroby celulózy prebiehajú ďalšie procesy,
ktoré priamo súvisia s regeneráciou
chemikálií použitých v procese varenia. Počas procesu varenia štiepok
vzniká tzv. čierny lúh, ktorý obsahuje okrem iného aj ostatné vylúhované zvyšky z dreva. Daný lúh sa najskôr zahusťuje odparovaním a následne spracováva v regeneračnom
kotly, pričom sa spracovaním organickej zložky získa tepelná energia a
tavenina, ktorá po rozpustení vo vode
dáva tzv. zelený lúh. Zelený lúh sa
premieňa na aktívnu alkáliu /NaOH/
účinkom vápna, pričom vzniká biely
lúh znovu využiteľný v procese varenia buničiny. Realizáciou predmetnej investičnej akcie dôjde k inovácii
toku čierneho výluhu v procese odparovania, k vyššej miere efektivity zahusťovania a k zníženiu miery spotreby pary v procese odparovania o
takmer 19 000 t/rok. Predstavenstvo
spoločnosti BUKOCEL, a.s. rozhodlo
o realizácii investičnej akcie v priebehu roka 2020. Po úspešnej realizácii
sa predpokladá vytvorenie 10 nových
pracovných miest.
BUKÓZA
IMPLEMENTUJE
PRVKY PRIEMYSLU 4.0 Komplexnosť filozofie Skupiny BUKÓZA HOLDING pre nasledujúce obdobie sa vyznačuje zainteresovaním jednotlivých
spoločnosti skupiny do postupnej implementácie prvkov platformy Priemysel 4.0. V nadväznosti na dosiahnutie strategického cieľa sa jedná o
proces automatizácie, digitalizácie a
komplexnej modernizácie technologických uzlov a výrobných procesov.
Platforma Priemysel 4.0 predstavuje v širšom kontexte digitálnu revolúciu, ktorej hlavným cieľom je modifikácia industry factory (priemyselná fabrika) na tzv: smart factory (inteligentná fabrika). Priemysel 4.0 pred-

stavuje súbor opatrení, ktoré sú kombináciou digitalizácie, robotizácie, pokročilej automatizácie, maximalizácie
využitia sieťovania a inovácií v mnohých na seba nadväzujúcich oblastiach.
Do implementácie prvkov Priemyslu 4.0 sú zapojené výrobné spoločnosti Skupiny spoločnosti BUKÓZA HOLDING, pričom hlavný prínos
sa očakáva vo vyššej miere efektivity výrobného procesu, v znížení prevádzkových nákladov a v celkovej
modernizácii a inovácii výrobného
procesu.
Nosná výrobná spoločnosť celej
Skupiny spoločnosti BUKÓZA HOLDING, spoločnosť BUKOCEL, a.s.,
plánuje implementovať prvky platformy Priemysel 4.0 pri investičných akciách smerujúcich do zvýšenie celkovej výrobnej kapacity z doterajších
160 000 ton/rok na úroveň 200 000
ton/rok. Predstavenstvo spoločnosti
predložilo žiadosť o priamu investičnú
pomoc pre potreby realizácie súboru
finančne náročných a priamo na seba
nadväzujúcich investičných akcií.
AUTOMATIZÁCIA A DIGITALIZÁCIA NEBUDU MAŤ NEGATÍVNY VPLYV NA ZAMESTNANOSŤ
V BUKÓZE Predpokladáme, že implementácia prvkov automatizácie
a digitalizácie nebude mať negatívny vplyv na vývoj počtu zamestnancov, ktorý ma v posledných rokoch
stúpajúcu tendenciu a momentálne
je celkový počet zamestnancov na
úrovni niečo vyše 1 000 zamestnancov, čo Skupinu spoločností BUKÓZA HOLDING radí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov Prešovského kraja.
Aktuálne najvýznamnejšou investičnou akciou je komplexná modernizácia papierenského stroja za
účelom zvýšenia úrovne recyklačných kapacít na vstupe a tým zvýšenie celkovej úrovne produkcie dvojvrstvového papiera na výstupe. Aj v
rámci danej investície uvažujeme o
rozsiahlej implementácii prvkov automatizácie a digitalizácie. Hlavným
dôvodom je zvyšovanie konkurencieschopnosti Skupiny Spoločnosti
BUKÓZA HOLDING.
S realizáciou predmetnej inves-

tičnej akcie suvísi aj potreba tvorby nových pracovných miest. V rovine primárnej zamestnanosti sa jedná o tvorbu nových pracovných miest
na úrovni cca. 100 miest, v rovine sekundárnej zamestnanosti sa jedná o
tvorbu ďalších 200 – 300 nových pracovných miest u našich obchodných
partnerov. Tým pádom môžeme jasne deklarovať, že aj napriek implementácii automatizačných a digitalizačních nástrojov výroby nedôjde k
poklesu zamestnanosti, naopak predpokladáme nárast pracovných miest.
BUDÚCNOSŤ A ROZVOJ VIDÍ
BUKÓZA NAJMÄ V MLADÝCH TALENTOVANÝCH ĽUĎOCH V rámci
princípov Trvalo udržateľného rozvoja
realizuje skupina Bukóza cielenú systematickú spoluprácu s akademickou
pôdou na úrovni základných, stredných a vysokých škôl.
Prioritou je v tomto smere zvýšenie informovanosti študentov o výrobných postupoch a atraktívnosti pôsobenia v oblasti drevospracujúceho priemyslu a v konečnom dôsledku výchova budúcich kolegov. Projektov zameraných na napĺňanie vyššie uvedenej priority je viacero, keďže pravidelne spolupracujeme a financujeme partnerské školy v rámci
Prešovského kraja, avšak najvýznamnejším je program finančnej podpory študentov. Jedná sa o unikátnu
formu štipendia pre žiakov študijného odboru chemik -operátor na Strednej odbornej škole technickej v Humennom. Absolventi študijného odboru chemik operátor patria medzi
nedostatkové na trhu práce. V tomto odbore pripravujú žiakov iba na 4
SOŠ na Slovensku. Keď v školskom
roku 2017/2018 po viac ako 15 rokoch zasadli do lavíc SOŠ technickej
v Humennom prví žiaci odboru chemik operátor bolo to aj vďaka výraznej
podpore skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING a ochote školy ísť do
odboru, o ktorý zo strany žiakov nie
je veľký záujem. Žiaci chémiu vnímajú ako náročný predmet. Predstaviť
ho žiakom ako zaujímavý a zábavný
spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s.
rieši už 5 rokov finančnou a metodickou podporou chemických krúžkov
na 22 základných školách v regióne a

spoluorganizovaním zábavných chemických súťaží. V tomto školskom
roku už tretí rok SOŠ technická v Humennom privítala študentov tohto odboru, ktorých spoločnosť BUKÓZA
HOLDING, a.s. finančne podporuje
prospechovým štipendiom do výšky
250.- EUR ročne, poskytovaním obedov zdarma počas štúdia, školskými
potrebami a ochranným pracovnými
prostriedkami. Prví študenti 3. ročníka
odboru v tomto roku začali odborný
výcvik v prevádzkach našej spoločnosti s cieľom čo najlepšie sa pripraviť na náročné požiadavky trhu práce. Veríme, že aj vďaka podpore našej spoločnosti budú mať ďalších nasledovníkov!
REŠPEKT K ŽIVOTNÉMU
PROSTREDIU A JEHO OCHRANA JE SÚČASŤOU INVESTIČNÝCH STRATÉGIÍ SKUPINY BUKÓZA Dôležitým kritériom, ktoré je
zohľadňované pred realizáciou každej investície, je jej samotný dopad
na životné prostredie. V tomto smere sa Bukóza snaží rešpektovať jeden z princípov Trvalo udržateľného
rozvoja, a tým je ochrana životného
prostredia. V oblasti ochrany ovzdušia a to prostredníctvom modernizácie filtračných mechanizmov a technológií, v oblasti ochrany vôd prostredníctvom zvýšenia efektivity mechanicko biologickej čistiarne odpadových vôd, v oblasti prevencie prostredníctvom pravidelného monitoringu a vyhodnocovania zozbieraných dát.
V oblasti ochrany ovzdušia nastal výrazný posun a to prostredníctvom inštalácie nového filtračného
mechanizmu (elektrostatický odlučovač), ktorý je inštalovaný ako koncová technológia v rámci technologického uzla kotol RK3. Bukóza týmto reagovala na nariadenie Európskej únie pre BAT technológie výroby papiera a buničín sa požaduje plnenie limitu tuhých znečisťujúcich látok /TZL/ na výstupe, pričom nový limit je ¼ pôvodného limitu. Nový filtračný mechanizmus je nainštalovaný, v tomto období prebieha finalizácia súvisiacich stavebných prác. Celkové investičné náklady sú na úrovni cca 3 mil €.

Dňa 12.09.2019 naša obec Hencovce bola vybraná k organizácií Dňa samosprávy, ktorej sa zúčastnilo 18 obcí ako aj významný
zástupcovia samospráv ako aj štátnej správy. Po ukončení akcie sme ako organizátor dostali okrem pochvaly aj ocenenie vo forme medailí pre našich zamestnancov, ktorí zabezpečovali bezproblémový chod tohto podujatia.
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Z kroniky Hencoviec
Stav obyvateľov: 1326 (666 žien, 660 mužov)
PRIŠLI MEDZI NÁS
13.12.2016		
31.01.2019		
05.02.2019		
12.02.2019		
20.02.2019		
01.03.2019		
11.03.2019		
25.03.2019		
16.04.2019		
17.04.2019		
17.05.2019		
19.05.2019		
03.06.2019		
11.06.2019		
28.06.2019		
26.09.2019		
15.10.2019		
22.10.2019		
06.12.2019		

Timea Glodová
Terézia Bubnárová
Patrik Gombita
Emma Počekajlová
Milan Goroľ
Miroslava Berkyová
Jakub Švarný
Július Galánek
Andrea Vaterková
Dorota Dudášová
Ján Gajdoš
Noemi Kotlárová
Esme Alexandra Ondková
Filip Gruber
Bianka Kovaľová
Katarína Prokopová
Juraj Kušnír
Daniel Haňov
Denis Ferko

17.08.2019 – Súťaž vo varení guľašu

ODIŠLI DO VEČNOSTI
10.02.2019
01.03.2019
24.04.2019
16.06.2019
25.09.2019
29.09.2019
04.11.2019
14.11.2019

Serafína Tomášová-Palenčíková
Anna Tomášová-Palenčíková
Milan Goroľ
Mária Tatarková
Jozef Medvecký
Anna Lehocká
Ján Nahaj
Ján Kundravý

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Dominik Kanči a Nikola Bogárová
Zdenko Demeter a Valentína Ferková
Mgr. Tomáš Dančo a Katarína Jakubová
Róbert Kotlár a Michaela Karchňáková
Lukáš Červenka a Mgr. Miriam Haňovová
Matúš Pavlišin a Katarína Verebová
Ľubomír Bubnár a Martina Tomáš-Palenčíková
JUDr. Patrik Pavelko a JUDr. Patrícia Illés
Lukáš Fabian a Edita Hilgartová
Tomáš Front a Katarína Antošová
Dominik Bičej a MVDr. Mariana Kotuľáková
Peter Oľha a Júlia Haňová

Pouličný turnaj 21.09.2019

Pouličný turnaj 21.09.2019
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Vážení občania,

dňa 05.12.2019 sa konalo stretnutie v Nižnom Hrušove k riešeniu problematiky kontaminácie polychlórovanými bifenylmi, ktorý rezonuje v súvislosti s Chemkom Strážske alebo
Odkaliskom Poša čo sa týka nielen okresov Michalovce a
Vranov nad Topľou, ale aj ďalších. Zvýšené hodnoty PCB
boli namerané napr. aj u obyvateľov stropkovského regiónu,
či dokonca tam údajne namerali v 600 násobne prekročenie
týchto látok v tele srnca.
Na tento moment zareagoval poslanec Prešovského samosprávneho kraja a člen petičného výboru za uzavretie prevádzky a sanáciu Odkaliska Poša Peter Kocák, ktorý kontaktoval
europoslanca a environmentalistu Martina Hojsíka a zvolal toto
pracovné stretnutie, na ktoré pozvali aj zástupcov našej obce.
Napriek tomu, že sa ho M. Hojsík pre pracovné povinnosti v
Bruseli nemohol na poslednú chvíľu zúčastniť, zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy z okresov Vranov nad Topľou
a Michalovce sa na Obecnom úrade v Nižnom Hrušove stretli
s jeho poradcom Ladislavom Hegyim, ktorý sa v rokoch 2001 –
2008 taktiež intenzívne venoval monitoringu toxických environmentálnych záťaží na Slovensku. Predmetom jeho záujmu bolo
aj znečistenie Zemplína a okolia PCB látkami. „Téma znečistenia životného prostredia PCB látkami sa nedá oddeliť na časť
spojenú s Chemkom Strážske a časť, ktorá sa týka iba Odkaliska Poša. Práve na príklade kontaminovaných zvierat najlepšie vidieť, ako sa riziká negatívneho vplyvu na zdravie ľudí
môžu prenášať z regiónu do regiónu. Dôležité pre to bude, aby
sme spojili sily a postupovali spoločne na úrovni samospráv
v obidvoch okresoch, ako aj obidvoch samosprávnych krajov,“
uviedol poslanec PSK a člen petičného výboru Peter Kocák.
Z úst viacerých starostov zaznievalo, že očakávajú podstatne iniciatívnejší prístup od štátnych orgánov, ktorým vyčítajú
nedostatočnú pružnosť. V tejto súvislosti by uvítali aj zmenu
legislatívy s delegovaním niektorých kompetencií na miestnu,
resp. okresnú úroveň. Ich reakcie sú o to viac opodstatnené, že
situácia je vážna. Vo zvernici v bývalom areáli Chemka Strážske bolo preukázané mnohonásobné prekročenie toxických látok u zvierat a v Odkalisku Poša nie je dokonca žiadny život.
„V minulosti chodili na odkalisko ornitológovia, bolo počuť žaby,
bol tam hmyz... Dnes je tam mŕtvo! Ľudia sú poškodení nielen
na zdraví, ale tiež na práve vlastniť a užívať svoje vlastníctvo,
pretože odkalisko sa nachádza aj na súkromných pozemkoch,
ktoré nie sú vysporiadané,“ upozornil poslanec Obecného zastupiteľstva v Poši Peter Matta.
Poradca europoslanca Martina Hojsíka a environmentalista
Ladislav Hegyi prisľúbil, že toto nebolo posledné stretnutie so
zástupcami samospráv. Zároveň ponúkol možnosť spolupráce
na úrovni odborných konzultácií. „Keďže sme sa, spolu s europoslancom Martinom Hojsíkom, téme kontaminovania životného prostredia PCB látkami z Chemka Strážske v minulosti intenzívne venovali, sme pripravení načúvať aktuálnej situácii a
pomôcť v rámci našich možností Z toho dôvodu bolo pre nás
toto stretnutie dôležité, pretože sme si mohli vypočuť viaceré
názory a urobiť si obraz o tom, ako by sme mohli z našich pozícií pomôcť,“ dodal Ladislav Hegyi.
Toľko v tlačovej správe pána Imricha Maka a ja chcem
k tomu dodať, že fakt táto situácia je alarmujúca, lebo PCB
látky nielenže majú možnosť sa dostať do tak vzdialených
miest z epicentra uloženia spodnou vodou, ale aj vzduchom.
To, že na tomto stretnutí bolo aj poukázané zástupcami štátnych orgánov na zvýšený výskyt onkologických ochorení v
našom ako aj Michalovskom okrese a údajne prekročenie
prípustnej hranice PCB látok už v krvnom sére novonarodených detí vyvodzuje dôvodnú obavu o zdravie našich občanov a otázky riešenia tejto situácie. Sme radi, že iniciatívu prebral europoslanec a zároveň environmentalista Martin
Hojsík spolu s jeho poradcom Ladislavom Hegyim, ktorý má
dlhodobé skúseností v tejto oblasti, čo dáva veľkú nádej na
úspešné riešenie tejto problematiky.

Kosenie cintorína 05.10.2019

Dňa 22.11.2019 o 18.00 hodine, sa uskutočnil v sále kultúrneho domu tanečný workshop. Workshopom deti prevádzal pán
Dobrivoje Manasjevič zo Skopje (Severné Macedónsko).
Tento pán bol dlhoročným umeleckým vedúcim a choreografom súboru Kočo Racin, momentálne je členom macedónskej organizácie IGRAOREC, ktorá organizuje folklórne festivaly v Severnom Macedónsku, Grécku, Čiernej Hore a Bulharsku
Vyučovali sa piesne a tance: Pajdusko, Kalamatija, Palanecka trojka, Makedonsko devojce, Crnogorka.
Workshopu sa zúčastnili členovia nášho DFS Ondavka a členovia FS Rovina z obce Dlhé Klčovo.
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Deň úcty k starším

Mikuláš
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Posvätenie adventného venca
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ŠPORTOVÁ RUBRIKA - FUTBAL

Rok 2019 je pomaly minulosťou a my môžeme pomaly bilancovať výsledky futbalového mužstva OcFK Hencovce. V
zimnej prestávke sa v mužstve udiali viaceré zmeny, keď postupne svoju aktívnu činnosť ukončili, alebo pre zdravotné
dôvody už nemohli pokračovať skúsení hráči (R. Homoľa,
J. Matta, J. Čurlík) a ku konkurencii pristúpili (D. Maľar, S.
Soták). Aj napriek týmto okolnostiam skončili chlapci nakoniec na peknom 4. mieste 5. ligy Vihorlatsko-dukelskej skupiny.
Po letnej prestávke a doplneni mužstva (T. Komár, P.
Ihnát, M. Dzurina) následne začali chlapci jesennú časť vysokou prehrou u nováčika súťaže v Lackovciach. Táto vysoká prehra na nich zanechala stopy a v kvalitnej súťaži akou
v tejto sezóne 5. liga Vihorlatsko-dukelska je sa im už v ďalších kolách body zbierali veľmi ťažko. Po 6. kole došlo aj k
výmene na trénerskom poste, keď V. Jenčka nahradil T. Komár, ale na viac ako 12. miesto po jesennej časti súťaže to
už nestačilo.
Chlapci však v jarnej odvete určite zabodujú, aby 5. liga
ostala aj v budúcej sezóne v Hencovciach. Malou iskierkou
nádeje môže byť výkon v poslednom jesennom kole, keď po
dobrom výkone a v základnej zostave so siedmimi odchovancami nakoniec vyhrali v Ptičom 2:1.
Mužstvo žiakov, ktoré účinkuje v súťaži 3. liga SŽ U15
ObFZ Vranov n/T. je momentálne na 5. mieste. Horšie sú na
tom dorastenci, ktorí v súťaži 4. liga SD U19 ObFZ Vranov
n/T. sú na 7. mieste.
Zároveň by sme sa chceli poďakovať za finančnú podporu
obci Hencovce, ale aj všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou
podieľali na organizácii športových podujatí v našej obci.
Poďakovanie taktiež patrí aj správcovi a tvorcovi futbalovej web stránky (www.ocfkhencovce.eu) Ivovi Tongelovi.

STOLNÝ TENIS

Od roku 2013, po veľmi dlhej prestávke funguje v našej obci aj
stolnotenisové mužstvo OSTK Hencovce, ktoré v zložení M. Tomáš, P.Kos st., M. Nemčík, D. Eštok, P. Tomáš, V. Zimný, P. Rusnák, P. Kos ml. a J. Olšav postupne postúpilo z okresnej súťaže do 4. ligy a v sezóne 2017/2018 do 3. ligy severovýchod kde
účinkuje doteraz. Keďže pre súťaže riadené Východoslovenským
stolnotenisovým zväzom nespĺňame podmienku hracej miestnosti, svoje domáce zápasy hráme vo Vranove n/T. v hale VSTK
Vranov na ulici Boženy Nemcovej (v areáli futbalového štadióna).

PLESY
Na záver by som Vám chcel popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov, veselého silvestra 2019 a všetko dobré v novom
roku 2020.
Za obec Hencovce, člen športovej komisie Peter Kos

11.01.2020 Rybársky ples
18.01.2020 Ples Od večera do rána
08.02.2020 Obecný ples
15.02.2020 Farský ples
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