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Začali práce na rozšírení materskej školy
Začiatkom prázdnin sa zaháji-

li práce na rozšírení Materskej ško-
ly v podkrovných priestoroch. Víťa-
zom verejného obstarávania sa sta-
la spoločnosť Ľubomír Dado Sta-
vebniny Krupina. Realizácia projek-
tu sa začala. Dĺžka rekonštrukcie je 
naplánovaná na 4 mesiace. Počas 
realizácie sa vytvorili dve pracovné 
miesta pre dlhodobo nezamestna-
ných občanov obce.

Práve prebiehajú búracie prá-
ce, na ktorých sa podieľajú aj za-
mestnanci a občania na menších 
obecných službách Obce. Predme-
tom realizácie projektu je spevnenie 
stropu a oprava zdeformovaného 
krovu. Výsledkom stavebných prác 
budú nové priestory – herňa pre 20 
detí so samostatnou spálňou, hy-
gienickým zázemím a novým inte-
riérovým vybavením. Po 6 týždňo-
vých prázdninách škôlkari nastúpia 
do náhradných priestorov telocvične 
v Základnej škole. Veríme, že toto 
strádanie bude odmenené peknými 
novými priestormi.

Detské ihrisko už čoskoro
Síce až v druhej polovici prázd-

nin pribudnú na miestnom ihrisku 
dva nové prvky detského ihriska pre 
deti do 14 rokov - lanová pyramí-
da a reťazová dvojhojdačka. V are-
áli Kultúrneho domu bude Komunit-
né centrum spravovať prvky detské-
ho ihriska  pre malé deti, ako hojda-
cí koník, lopta na sedenie, stan s tu-
nelom, šmýkačka a stôl s lavičkami. 
Veríme, že si ich deti  užijú a bude to 
pekný prázdninový darček. 

Na ich vybudovanie  prispelo Mi-

PROJEKTOVÉ ZÁMERY – PLÁNY A REALIZÁCIA
nisterstvo financií SR dotáciou vo 
výške 3 000 €. Celkový náklad je 3 
500 €.

Tak nakoniec predsa…
Vybudujeme si Zberný dvor 

Žiadosť o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku bola 
úspešná a práve prebieha proces 
zazmluvnenia u poskytovateľa fi-
nančných prostriedkov na Minister-
stve vnútra SR. Nasledovať bude 
verejné obstarávanie. Predmetom 
projektu bude vybudovanie Zberné-
ho dvora – spevnenej plochy a mon-
tovanej haly, ktorý bude umiestnený 
v dolnej časti obce Prenčov v loka-
lite Širina - za pozberovou  linkou. 
Realizáciou projektu sa taktiež za-
kúpi aj nová technika – traktor, ná-
ves, čelný nakladač a samostatný 
štiepkovač. 

Čo pripravujeme:
Rybník

Obecné zastupiteľstvo na svoj-
om 28. zasadnutí v mesiaci jún 2017 
schválilo zámer vypracovať projek-
tovú dokumentáciu pre vybudovanie 
rybníka v extraviláne obce, v zmys-
le Územného plánu obce Prenčov v 
lokalite  Medzi vršky. Predpoklada-
ná rozloha rybníka je približne 1 ha. 

ČOV a kanalizácia III. časť
Začali sme práce na príprave 

projektovej dokumentácie na vý-
stavbu kanalizácie a  ČOV pre uli-
cu Za Hrnčiarňami a pre spodný rad 
Hlavná ulica, kde je trasa plánovaná 
“poza humná.” Zámerom je do ok-
tóbra 2018 pripraviť stavbu po sta-
vebné povolenie, aby sme mohli  

podať žiadosť o dotácia z Environ-
mentálneho fondu.

Bytová výstavba bude pokračo-
vať

Na základe dopytu po nájomných 
bytoch Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo zámer  ponúknúť posledné dva  po-
zemky v lokalite Štrát na výstavbu mi-
nimálne 10 nájomných bytov. Obec 
odkúpi skolaudované byty od investo-
ra za prostriedky získane z úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania a do-
tácie. Predpokladaný termín odovzda-
nia bytov nájomníkom je rok 2019.

Dobrovoľný hasičský zbor
Zapojíme sa do výzvy Minister-

stva vnútra SR - Výzva na rekon-
štrukciu hasičských zbrojníc  č. VII. 
PHZZ  pre rok 2017, kde termín po-
dania žiadostí je 31. august 2017.

V žiadosti sa zameriame na vý-
menu brán a okien na garážoch  Po-
žiarnej zbrojnice ako aj novej elek-
troinštalácie vrátane úsporných 
svietidiel, opravy podláh a sušičky 
hadíc. 

Náš dobrovoľný hasičský zbor je 
zaradený do kategórie B, pokraču-
je v príprave svojich členov, kde v 
tomto roku absolvovali základnú prí-
pravu dvaja členovia a 4 členovia 
boli na odbornej príprave. Celkom 
je preškolených 12 členov DHZO so 
základnou prípravou.

Aj tento rok získal podporu 3000 
€ na svoju činnosť. Z dotácie sa do-
plnilo vybavenie o zásahové odevy 
a obuv, prilby, rukavice. 

Mgr. A. Ciglanova
Bc. D. Ečeková
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Na rozpočet a jeho obsahové členenie sa dá pozrieť cez dva 
princípy. Jedným je všeobecné vnímanie, ktoré určuje, čo všetko je 
súčasťou rozpočtu obce alebo mesta obligatórne (povinne) a záro-
veň fakultatívne, teda čo v rozpočte obce môže byť zachytené, avšak 
nie je to nariadené zákonom. Povinnou súčasťou rozpočtu sú roz-
počty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, príspevky prí-
spevkovým organizáciám, tiež vzťahy k právnickým osobám založe-
ným obcou (napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným), rovnako 
musí obsahovať aj finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým 
osobám – podnikateľom a v neposlednom rade aj obyvateľom obce, 
ktoré plynú zo zákona, všeobecne záväzného nariadenia obce alebo 
zo zmluvy. Rozpočet obce obligatórne musí zahŕňať aj podiely na da-
niach v správe štátu, dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej 
správy a iné dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu
Druhým základným kritériom, cez ktoré sa dá vnímať členenie roz-
počtu, je detailné vnímanie jednotlivých častí tohto dôležitého nástro-
ja. Sú obsiahnuté v zákone o rozpočtových pravidlách samosprávy a 
určujú, aké konkrétne časti má rozpočet obce alebo mesta mať. Roz-
počet obce sa člení vnútorne na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (nazývaný aj bežný rozpočet),
b)   kapitálové príjmy a kapitálové operácie (nazývaný aj kapitá-

lový rozpočet) a
c)    finančné operácie.

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA OBCE PRENČOV ZA ROK 2016
Prehľad o hospodárení obce za rok 2016 môže každý občan získať z troch dokumentov, a to súvaha, výkaz ziskov a strát a po-

známky po zadaní IČO obce. Uvedené dokumenty je obec povinná predložiť do registra účtovných závierok najneskôr do 31. 3. za 
prechádzajúci kalendárny rok. 

Dokumenty čerpanie rozpočtu a schválený rozpočet na príslušný kalendárny rok obec zverejňuje na svojej oficiálnej internetovej 
stránke obce v časti dokumenty – hospodárenie.

Rozpočet obcí a miest má svoje elementárne vymedzenie alebo skôr zákonnú úpravu obsiahnutú v troch základných právnych 
predpisoch. Prvou legislatívnou normou je samozrejme zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ktorý vo svojom znení § 9 ods. 1 uvádza, že rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce.

Hospodárenie obce Prenčov za rok 2016 v členení podľa druhé-
ho základného kritéria

Príjmy
Názov  Schválený rozp. Upravený rozp.  Plnenie %
Bežné príjmy 519 460,00 641 659,00 686 870,99 107
Kapitálové príj. 0,00   75 000,00   74 983,38 100
Finančné oper. 0,00     2 787,00      3 393,46 122
Príjem škola 15 000,00   15 000,00   10 452,28   70
Spolu 534 460,00 734 446,00  775 700,11 106
V príjmovej časti dotácie zo štátneho rozpočtu boli vo výške 382 512 
€ čo je 49 % z celkového príjmového rozpočtu. Dotácie sú účelo-
vo určené buď na prenesené kompetencie štátu t.j na školstvo, sta-
vebný úrad, pozemné komunikácie alebo na originálne kompetencie 
obce t.j. sa sociálne veci. 

Výdavky
Názov  Schválený rozp. Upravený rozp.  Plnenie %
Bežné príjmy 385 900,00 492 080,00 494 530,01 100
Kapitálové príj. 0,00  82 700,00  86 783,49 105
Finančné oper.  53 647,00  50 147,00  69 669,13 139
Výdavky škola 104 913,00 109 519,00 117 997,25 110
Spolu 534 460,00 734 446,00 768 978,88 105

Schválený rozpočet na rok 2017 v členení podľa druhého zá-
kladného kritéria a čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2017
Príjmy
 Schválený rozp. Plnenie rozp. %
Bežné príjmy 649 967,00 356 207,60 55
Bežné príjmy rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ 
 10 000,00 7 706,37 77
Kapitálové príj. 0,00 4 572,00 0
Finančné oper. 1 000,00 16 681,43 1668
Spolu 659 967,00 385 167,40 58

Výdavky
 Schválený rozp.  Plnenie rozp. %
Bežné výdavky 385 900,00 233 739,26 61
Bežné výdavky rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ 
 122 637,00 51 607,40 42
Kapitálové výd. 0 8 958,00 0
Finančné oper. 61 070,00 34 518,66 57
Spolu 659 967,00 328 823,32 50

Na 29. zasadnutí OZ ktoré sa konalo 27. 7. 2017 bol predložený ná-
vrh na zmenu rozpočtu tak ako je uvedené v tabuľke

  Schválený roz. úprava
Bežné príjmy 649 967,00 681 620,00
Bežné príjmy rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ 
  10 000,00 15 000,00
Kapitálové príjmy 0,00 286 380,00
Finančné operácie 1 000,00 17 000,00
Spolu  659 967,00 1 000 100,00
Výdavky
 Schválený rozpočet  úprava
Bežné výdavky 385 900,00 505 190,00

Obecný rozpočet na rok 2017 plánuje hospodáriť s miliónom eur
Bežné výdavky rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ 
 122 637,00 123 137,00
Kapitálové výdavky 0,00 316 600,00
Finančné operácie 61 070,00 55 073,00
Spolu 659 967,00 1 000 000,00

Navyšovanie rozpočtu v príjmovej aj vo výdavkovej časti súvisí s 
tým, že žiadosti o dotácie, ktoré podala obec boli schválené.

Materská škola – zobytnenie podkrovia dotácia je vo výške 171 
380,00 €. Do výdavkov je započítaná spoluúčasť vo výške 16 620,00 
€ spolu výdavky na projekt sú v úprave rozpočtu v sume 188 000,00 €.

Systém separácie zložiek komunálneho odpadu v obci 
Prenčov (Zberný dvor) na rok 2017 je tak v príjmoch ako aj vo vý-
davkoch započítaná v úpravách len časť dotácie a tiež aj spoluúčas-
ti z vlastných prostriedkov. Obec plánuje v tomto roku z projektu ob-
starať len techniku. Príjem je 80 000,00 € a výdaj  kde je už započí-
taná spoluúčasť je 85 000,00 €.

Dotácia z Ministerstva financií na individuálne potreby obcí – vy-
budovanie detského ihriska. Dotácia je v sume 3000,00 € a výdavky 
sú rozpočtované v sume 3 500,00 €

Požiarna ochrana – úprava budovy. Dotácia v sume 30 000,00 
€ rozpočtované náklady v sume 30 000,00 €  čiže bez spoluúčas-
ti obce.

Ďalej je v kapitálových výdavkoch rozpočet v sume 2 500,00 € 
na dobudovanie oplotenia a osvetlenia rím.-kat. cintorína. Projekto-
vá dokumentácia na dobudovanie III. etapy čistiarne odpadových 
vôd v sume 4 400,00 € a projektová dokumentácia na vybudovanie 
rybníka v sume 2 000,00 €.

Bežný rozpočet či už schválený alebo upravený je vypracova-
ný tak, aby boli finančné prostriedky vynaložené efektívne a hos-
podárne. 

L. Leleková
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„Z nehy a lásky narodí sa človek,
maličké zrnko zrelých ľudských liet.
Z ľudského šťastia narodí sa človek,
ten najväčší zázrak, aký pozná svet.
Vítame ťa na svete dieťatko krásne
– otcova pýcha a matkino šťastie.„

Nie je nič krajšie a nič vzácnejšie v 
živote rodičov, ako narodenie dieťatka 
a preto Uvítanie detí do života je jed-
ným z najmilších podujatí, ktoré obec 
organizuje.  Inak tomu nebolo ani ten-
to rok. 

V nedeľu, 2. apríla 2017 sa v ob-
radnej sieni obce Prenčov konalo 
slávnostné „Uvítanie do života“ pre 
našich najmenších občanov. Miest-
nosť sa  zaplnila farebnými kočíkmi a 
nechýbal ani detský plač.

KULTÚRNE OKIENKO

Máj – lásky čas. S týmto mesiacom 
sa spája krásny sviatok našich mamičiek i 
babičiek. Je to deň oslavy materstva, obe-
tavosti a lásky. Možno si to ani neuvedo-
mujeme, ale „Deň matiek“ je výnimočný 
sviatok, lebo byť matkou je životným po-
slaním a zažiť ho môžeme len my ženy.

Prežívať chvíľky, kedy je dieťatko sú-
časťou nášho tela, počas krásnych devi-
atich mesiacov, prežívať bolesť ale i ne-
skutočné šťastie pri prvom objatí čerstvo 

UVÍTALI  SME  NAJMENŠÍCH  OBČANOV...
Starostka obce Mgr. Alena Cigla-

nová všetkých srdečne privítala a po-
priala deťom aj rodičom všetko len to 
najlepšie. Následne sa rodičia zapí-
sali do Pamätnej knihy obce Prenčov 

Do života boli slávnostne uvítaní:  

 Ihradská Alžbeta  nar. 11. 11. 2016
             Koreň Marek   nar. 12. 11. 2016
             Ďurigová Laura Mária  nar. 16. 11. 2016
             Šuleková Lara   nar. 01. 12. 2016
             Binderová Bianka  nar. 31. 01. 2017
             Benndíková Eliška  nar. 13. 02. 2017
             Mičík Samuel   nar. 07. 03. 2017
                                                        
Našim najmenším spoluobčanom sme na záver slávnostného obradu všetci 
zapriali   krásny a spokojný život.                                             A. Kriegerová

a prevzali si od pani starostky vecné 
darčeky. Kultúrnym programom sprí-
jemnili slávnostnú chvíľu deti z MŠ a 
ZŠ v Prenčove, ako aj členky  miest-
nej FSk.

DEŇ LÁSKY – DEŇ MATIEK narodeného dieťatka, byť svedkom jeho 
prvých slov a krokov, prvých školských 
úspechov i neúspechov, prvých lások, 
prvých životných sklamaní i radostí. Byť 
matkou znamená prestať myslieť na seba 
a žiť pre naše deti.

V našej obci sme tento krásny sviatok 
spoločne oslávili v nedeľu, 21. mája 2017 
a práve naše drahé deti nám v tento vzác-
ny deň počas slávnostnej akadémii pripra-
vili krásny zážitok v podobe skvelého kul-
túrneho programu.              A. Kriegerová   

                                                                                                      



Kutner  Ján, 24. 05. 2017   61 r.
Kozinská Zuzana r. Luptáková, 02. 06. 2017 76 r.
Sásik  Tomáš, 12. 07. 2017   89 r. 

                                            
KTO SA ODHLÁSIL:   

  
Vasiľ  Juraj ml.

Mgr. Vasiľová Veronika r. Kováčová
Vasiľová  Bianka r. Vasiľová

Horváth Milan st.
Horváthová Jarmila r. Drígeľová

Horváth  Lukáš
Horváthová Anna r. Horváthová

Horváth Milan ml.
Hošták Vladimír ml.

Hošták Adam
Blahútová Zdenka r. Blahútová
Hoštáková Marcela r. Mareková

Hošták Patrik
Hošták  Samuel

Hošták Vladimír st.
Moravčíková Viktória r. Husárová

Moravčíková Alexandra r. Moravčíková
Ježeková  Alena r. Juchová

Jasovská Zuzana r. Grausová
                                 

                                      A. Kriegerová
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Ani po 72 rokoch od skončenia najstrašnejšej udalosti v dejinách ľudstva nezabúdajú 
terajšie generácie na osloboditeľov a na to, že môžeme už desaťročia žiť v mieri. Výnim-
kou nebol ani rok 2017. V piatok, 5. mája 2017 sa rozhorela slávnostná vatra oslobode-
nia  v našej obci a počas víkendu aj v ostatných dedinách Slovenska.

V tento deň nás trochu zaskočilo počasie búrkou, ale naši obyvatelia, požiarnici, fut-
balisti a folkloristi sa nedali odradiť. Veď na májové tradície sa v našej obci nezabúda. 
Po výdatnom daždi sa postavil tradičný „ Máj“ krásne ozdobený farebnými stuhami  a  
potom sme sa všetci spoločne presunuli na miestny futbalový štadión, kde nás čakala 
pekne postavená vatra. Slávnostná chvíľa začala hymnou a krátkym kultúrnym progra-
mom, ktorý pripravili členky miestnej folklórnej skupiny. K občanom sa prihovorila aj sta-
rostka obce Mgr. Alena Ciglanová, ktorá spolu s pozvanými členmi predsedníctva ZO 
SZPB z Banskej Štiavnice slávnostne zapálili vatru oslobodenia.  Vatra sa krásne roz-
horela a všetci prítomní si pochutili na dobrom guláši a čapovanom pivku. Príjemný ve-
čer v družnom rozhovore, podfarbený ľudovými piesňami nám pripomenul ako krásne je 
žiť v mieri a pokoji. 

                                                                                                            A. Kriegerová

V PRENČOVE SA ROZHORELA VATRA OSLOBODENIA

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Stav obyvateľov k 1. 01. 2017         653
Počet prihlásených k trvalému pobytu 
(k 31. 07. 2017)               7
Počet odhlásených z trvalého pobytu  
(k 31. 07. 2017)             19
Počet  zomrelých (k 31. 07. 2017)                                    5
Počet narodených (k 31. 07. 2017)                                  5
Stav obyvateľov   (k 31. 07. 2017)                               641

KTO SA PRIHLÁSIL:

Vankovič  Ján
Gregáňová Magdaléna

Šimulčík Tomáš
Plentová Miriama

Plentová Samanta Elizabeth
Šimulčíková Mia Sophia

Forgáčová Božena

KTO SA NARODIL:

Binderová Bianka, nar. 31. 01. 2017
Bendíková Eliška, nar. 13. 02. 2017
Mičík  Samuel,nar.    07. 03. 2017
Blahút  Jakub, nar. 29. 05. 2017
Selyem  Lea, nar. 11. 07. 2017  

KTO NÁM UMREL:      
 
Stehlík  Ján, 06. 01. 2017             72 r. 
Foltánová Mária r. Václavíková, 02. 03. 2017 59 r.

Spoločenská rubrika
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šej obce. Ďakujeme všetkým účinkujúcim 
a všetkým spoluobčanom, ktorí nám po-
mohli pripraviť toto krásne podujatie.

V mesiaci jún sme v spolupráci so 
ZŠ s MŠ realizovali aktivitu pre naše deti 
ku Dňu detí. Pre všetky deti sme pripravi-
li rôzne súťaže, športové aj vedomostné. 
Pozvali sme psovodov Polície SR, ktorí 
deťom ukázali ako pracujú s vycvičenými 
psami. Svoje ukážky prišli predviesť aj pra-
covníčky SČK v Banskej Štiavnici. Z na-
šich detí si vybrali dobrovoľníkov, ktorých 
zamaskovali ako zranených. Vymodelova-
né zranenia vyzerali ako skutočné. Deti si 
potom mohli vyskúšať, ako ošetriť rany a 
aj drobnejšie poranenia, ako dať prvú po-
moc. Na záver podujatia bolo pre všetkých 
účastníkov pripravené občerstvenie.

V mesiaci august počas poduja-
tia Podsitnianske dni hojnosti plánujeme 
realizovať súťaž vo varení fazuľovej po-
lievky pod názvom „Zatrepaný bôb ale-
bo inak“. Súťaže sa zúčastnia družstvá z 
obcí Baďan, Beluj, Kráľovce-Krnišov, Po-
čúvadlo, Prenčov a Žibritov. Príďte po-
vzbudiť všetkých súťažiacich, ktorí pred-
vedú svoje majstrovské kuchtenie. Všet-
ky súťažné fazuľové polievky môžete aj 
ochutnať.

Ako sme písali aj v minulom čísle ob-
časníka Prenčovan, naše komunitné cent-
rum okrem realizovania skupinových a ko-
munitných aktivít poskytuje aj sociálne po-
radenstvo, ktoré sa týka rôznych oblas-
tí života. Vieme Vám odborne a kvalifiko-
vane poradiť pri problémoch, s ktorými sa 
stretávate vo vašom každodennom živo-
te. Pomôžeme Vám pri vypisovaní a vytla-
čení rôznych tlačív a žiadostí, pri komuni-
kácii s rôznymi inštitúciami, napr. Sociálna  
poisťovňa, Daňový úrad, zdravotné pois-
ťovne, ÚPSVR, súdy, exekútorské úrady a 
mnohé iné.  Preto, ak Vás trápi problém, s 
ktorým si neviete sami poradiť, veľmi radi 
Vám pomôžeme.

Mgr. Ľ. Dubovská

KOMUNITNÉ CENTRUM PRENČOV
Milí priatelia,
 

aj v tomto čísle občasníka Vám radi 
priblížime prácu komunitného centra. 
V uplynulých mesiacoch sme realizo-
vali zaujímavé aktivity, ktorými sme sa 
snažili spestriť komunitný život v našej 
obci.

V mesiaci marec sme uskutočnili ko-
munitnú aktivitu Burza kníh, ktorá bola 
spojená s diskusiou s pozvanými hosťa-
mi – Mgr. Máriou Petrovou, Emíliou Cúto-
vou, Miroslavou Bartolovicovou a Mirosla-
vom Čepecom. Z rozprávania našich hos-
tí sme sa dozvedeli, čo ich priviedlo k pí-
saniu a maľovaniu, čo ich motivuje vytvá-
rať krásne diela, ktoré tešia sluch aj zrak 
mnohých ľudí. Veľmi radi nám prednies-

li a ukázali svoju tvorbu. Pani Mgr. Mária 
Petrová a pani Emília Cútová predniesli 
svoje básne, pán Miroslav Čepec vysta-
voval nádherné obrazy, ktoré maľuje. Po 
diskusii si účastníci aktivity mohli vybrať 

z kníh, ktoré nášmu komunitnému centru 
podarovali občania našej obce. 

Aj touto cesto sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí poskytli knihy a najmä hos-
ťom za ich ochotu podeliť sa o svoje zá-
žitky zo svojich životov a aj našej milej 
moderátorke Mirke Bartolovicovej za ve-
denie diskusie na profesionálnej úrovni.

V mesiaci apríl sa konala komunit-
ná aktivita Deň Rómov, na ktorej vystúpi-
li rómska hudobná skupina Romano Jilo z 
Prenčova, rómsky súbor Romano Jilo zo 
Zvolena a hudobná kapela TM3 z Banskej 
Štiavnice. Vystúpenia boli veľmi pekné. 
Účinkujúci rómskeho súboru Romano Jilo 
zo Zvolena nám ukázali prekrásne tance 
a spevy. Všetkých nás ohúrili svojimi krás-
nymi a najmä pestrými kostýmami. Nála-
da počas celého podujatia bola veľmi dob-
rá, pre účinkujúcich bolo pripravené tradič-
né rómske jedlo, ktoré varili žienky z na-



Polovica roka 2017 je 
za nami, ani sme si to ne-
uvedomili. Táto polovi-
ca roka sa niesla v duchu 
zmien, ktoré sa týkali obyt-
ných častí zariadenia. 

V druhej polovici roka 
chceme navýšiť počet cel-
kových miest v zariadení. Na 
druhom podlaží z dvojizbo-
vého bytu sme prestavbou 
vytvorili novú bytovú jednotku, čím 
vzniklo ubytovacie miesto pre ďalších 
klientov. Tak isto na prvom prízemí 
vznikli dvojlôžkové izby. Postupne sme 
tento polrok vymaľovali byty v zariade-
ní. Tento rok naše zariadenie opustili 
dve klientky, ktoré sa odsťahovali od 
nás domov, namiesto nich sme prija-
li: pani Magdalénu Gregáňovú a pani 
Boženu Forgáčovú. Dňa 12. 07. 2017 
nás náhle po chorobe navždy opustil 
pán Tomáš Sásik. 

V spomínanom polroku sme prijali 
Štandardy kvality, ktoré sa týkajú orga-
nizačných podmienok a sociálnej prá-
ce v zariadení. Dosiahnutý štandard v 
opatrovateľskej starostlivosti sa snaží-
me  vylepšovať skvalitnením opatro-
vateľskej starostlivosti s individuálnym 
prístupom ku klientom a ich potrebám.

Deň žien v zariadení

Dňa 08. 03. 2017 nás navštívi-
li členky z Klubu dôchodcov pri príle-
žitosti MDŽ. Obdarili nás vlastnoručne 
vyrobenými darčekmi, kvetmi a slad-
kými dobrotami, ktoré sami napiek-
li. Na pamiatku sme im venovali malý 
darček a pripravili spoločné pohoste-
nie. Príjemné posedenie pri speve, pri-
ateľských rozhovoroch sme zakončili 
poďakovaním a prísľubom, že za rok 
sa stretneme zas. 

Deň matiek v zariadení

V máji sme si pripomenuli deň ma-
tiek. Popoludnie nám spríjemnili kultúr-
nym programom deti zo základnej školy 
v Prenčove v doprovode zamestnancov 
KC. Deti si pripravili bohatý program, 
ktorý pozostával s básničiek a pesni-
čiek. Na pamiatku odovzdali deti milé 

darčeky, ktoré si sami pripravili. Naše 
klientky ich odmenili pohostením a slad-
kými dobrotami. V zariadení panovala 
dobrá nálada sprevádzaná spievaním 
spoločných pesničiek s deťmi. 

Čo nás čaká ďalej?

Začiatkom apríla sme za-
hájili prvé štvrťročné stretnu-
tie s klientmi pri príležitos-
ti osláv ich narodenín a me-
ním. V tomto duchu chce-
me pokračovať aj naďalej. V 
týchto dňoch plánujeme ďal-
šie stretnutie pri tradičnom 
guláši. A v mesiaci septem-

ber spoločnú opekačku pri príležitosti 
ukončenia leta.  

D. Slančíková a Mgr. B. Bahledová
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ŽIVOT V SENIOR PARKU PRENČOV
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Ako sme vás naposledy informovali o zrušení výzvy pre 
podopatrenie 19.2, dňa 2. 5. 2017 bola vyhlásená nová výzva 
pre uvedené opatrenie a na základe nových podmienok sme 
opäť Stratégiu CLLD upravili a dňa 23. 6. 2017 sme ju na za-
sadnutí Valného zhromaždenia schválili a následne dňa 28. 6. 
2017 sme ju zaslali na Pôdohospodársku platobnú agentúru 
do Bratislavy. V súčasnosti čakáme na jej vyhodnotenie, ktoré 
by malo prebehnúť do konca augusta 2017.  

Činnosť OZ Zlatá cesta je zameraná na regionálne 
značenie a prezentáciu regiónu: 

V dňoch 5. - 8. 4. 2017 sme v rámci projektu pod názvom 
„Glokalizácia v lokálnom vzdelávaní, osobný rozvoj, lokálna 
kooperácia“ pripravili pre partnerov z Lotyšska a Poľska zau-
jímavý program a prezentáciu certifikovaných výrobcov, kto-
rých sme navštívili priamo v ich prevádzkach. 

Dňa 12. 5. 2017 sme sa zúčastnili Výstavy Region Tour 
EXPO 2017 a Chuť Slovenska 2017 v Trenčíne, okrem zá-

ČO JE NOVÉ V REGIÓNE ZLATEJ CESTY

Lepníky priamo z prenosnej pece 

Prezentácia výrobkov z dreva  u p. Drexlera

Návšteva firmy Olej Hont v Súdovciach

Stratégia CLLD vážila 5,6 kg  

Zasadnutie Valného zhromaždenia



stupcov kancelárie OZ Zlatá cesta sa uvedenej výstavy zú-
častnila aj certifikovaná výrobkyňa pani Kamasová z Hrušova 
so svojim týmom, ktorý na mieste pripravoval lepníky. 

Uvedenej výstavy sme sa mohli zúčastniť vďaka finančnej 
podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý pod-
poruje regionálne značenie aj tak, že pripravil spoločný ban-
ner zameraný na regionálne značenie, dal vytlačiť lepky a vi-
sačky pre certifikovaných výrobcov, pripravil propagačný ma-
teriál o všetkých certifikovaných výrobcoch v rámci bansko-
bystrického kraja a bolo schválené VZN BBSK č. 33/2017 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo urče-
ných na regionálny rozvoj BBSK, kde sa nám podarilo získať 
finančné prostriedky vo výške 2 370,- € na projekt pod ná-
zvom „Spoločné snaženie, rozšíri regionálne značenie“, kto-
rého cieľom je zabezpečiť prezentáciu certifikovaných výrob-
cov na troch podujatiach v obciach Baďan, Prenčov a Súdov-
ce.  

V spolupráci s Občianskym združením Ipeľ–Hont realizu-
jeme  projekt spolupráce pod názvom „Zavedenie regionálne-
ho značenia produktov a služieb vidieckeho územia  Občian-
skeho združenia Ipeľ-Hont“, kde naše skúsenosti s regionál-
nym značením odovzdávame do uvedeného regiónu a cer-
tifikovaní výrobcovia sa zúčastňujú nasledovných jarmokov: 
● 29. 6. 2017 – konferencia Park Hotel Hokovce
●   1. 7. 2017 – Dni obce Veľké Túrovce 
● 12. 8. 2017 - Dni obce Plášťovce 
● 26. 8. 2017 – Dožinkové slávnosti Horné Semerovce 

V rámci projektu spolupráce „Zavádzanie regionálneho 
značenia produktov, služieb a podujatí v praxi“, ktorý realizu-
jeme s Mikroregión Cedron-Nitrava sa uskutočnila v našom 
regióne študijná cesta za účelom prezentácie značky „regi-
onálny produkt HONT“. Exkurzie sa zúčastnilo 24 osôb - zá-
stupcovia z Nitrianskeho samosprávneho kraja, starostovia a 
podnikatelia z regiónu Cedron – Nitrava.  Opäť sme navštívili 
viacerých certifikovaných výrobcov a pre účastníkov sme pri-
pravili ochutnávky certifikovaných výrobkov ako napr.: med, 
medovinu, za studena lisované oleje, viaceré druhy vína ...  

V súčasnosti máme otvorené dve predajne, kde sa predá-
vajú certifikované výrobky, jedna je otvorená v Banskej Štiav-
nici na hlavnej ulici  a volá sa „U troch zvieratiek“ a druhú sme 
otvorili v certifikovanom zariadení v Starom hostinci vo Svä-
tom Antone. Certifikované výrobky sa predávajú aj v informa-
čnej kancelárii v Dudinciach.                                 J. Bačíková

STRANA 8  PRENČOVAN 

Ochutnávka vína u p. Knápeka v Rykynčiciach

Ochutnávka medu a medovinu u p. Gembnického na Starej Hore

Predajňa v Starom hostinci

Predajňa v Banskej ŠtiavniciJarmok v Hokovciach
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Najlepšími strelcami nášho klubu sú: za žiakov Suchý 
Peter s 19 gólmi a za dospelých s rovnakým počtom 24 gó-
lov sú to Blahút Peter a Halát Miroslav.

Novou posilou pre dospelých je brankár Herold Juraj, 
ktorý okrem sútaže I. triedy chytával aj v V. lige a pribudne 
nám aj posila do obrany – Vician Miroslav, ktorý taktiež hrá-
val vyššiu súťaž (MFK Dukla B. Bystrica, TJ Baník Štiavnic-
ké Bane). 
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Futbalová sezóna 2016/2017 sa pre našich dospelých 
futbalistov skončila veľkým úspechom – postupom do vyššej 
súťaže, ktorou je VI. liga (I. trieda), ktorá sa v našej obci hra-
la naposledy v 90. rokoch. 

Napriek nepriaznivému koncu sezóny, keďže sme po-
sledné 3 kolá stály a od prvého miesta nás delilo iba ne-
dostatočné skóre voči súperom, keďže body sme s víťa-
zom súťaže Voznicou sme mali rovnaké sa konečne naplni-
la naša túžba k postupu.

Aj naši žiaci majú za sebou peknú sezónu, ktorú ukončili 
umiestnením sa na 3. mieste v tabuľke:

Nová sezóna 2017/2018 sa začína už v prvý augusto-
vý víkend domácim zápasom dospelých proti súperovi z 
Hodruše-Hámrov v nedeľu, 06. 08. 2017 o 17.00 hod. Ži-
aci začínajú súťaž trošku neskôr, 26. augusta 2017 pred-
zápasom o 13.30 hod. Celý rozpis zápasov OFK ŠTART 
Prenčov pre jesennú časť sezóny 2017/2018 je tu:

ŠPORTOVÉ OKIENKO
OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB INFORMUJE
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TURNAJOVÉ LETO

Prvý júlový víkend patril už II. ročníku Letného turnaja 
žiakov, ktorý organizujeme v spolupráci s Oblastným fut-
balovým zväzom Žiar nad Hronom, no bohužiaľ záujem z 
našej oblasti je veľmi malý a preto sa ho tento rok zúčast-
nili mužstvá Dudiniec, Šiah a spojené mužstvo Hontian-
ske Nemce – Sebechleby (HONTSEB). Víťazom turnaja 
sa stal domáci Prenčov (7b), na 2. mieste sa umiestnili Du-
dince (6b), na 3. mieste boli Šahy (3b) a posledné miesto 
obsadil HONTSEB (1b). 

Najlepším strelcom turnaja bol domáci Timko Blah-
út a najlepším brankárom zas Kristián Kneizel z mužstva 
Šahy. 

Máme za sebou aj XI. ročník Memoriálu Jozefa Cho-
vana, ktorý sa uskutočnil v sobotu 15. júla 2017. Nakoľko sa 
týždeň pred turnajom odhlásilo mužstvo Hontianske Nemce 
A, už sa nám pre tak krátku dobu nepodarilo zohnať 4 sú-
pera na turnaj, tento rok bol teda iný a hralo sa formou kaž-
dý s každým. Zúčastnili sa ho domáci Prenčovania, mužstvo 
Podlužany a Pliešovce. 

Víťazom turnaja bolo domáce mužstvo, 2. miesto ob-
sadili Pliešovce a na 3. mieste sa umiestnili Podlužany. 
V rámci turnaja sa konala aj súťaž v kopaní 11 a to pre 
deti a dospelých. V súťaži detí sa víťazom stal Remiar 
Milan a v súťaži dospelých (súťažili aj naši žiaci) zas Štr-
ba Róbert ml. 

Losovali sme aj tombolu, v ktorej sme vďaka spon-
zorom mali krásnych 60 cien. Sponzormi podujatia boli 
obec Prenčov, OFK, IK Mesto B. Štiavnica, Art Souvenir 
p. Ladziansky, Trotuart suveníry, Reštaurácia u Böhma, 
Sasha Si, PROSPECT p. Doletina, OO CR Región Ban-
ská Štiavnica, Chovateľské potreby deenny s.r.o., p. Švi-
droňová, SIBACOL B. Štiavnica, IMO p. Mojžiš, Magic 
Computer s.r.o., Tanad Sport, Chov. a ryb. potreby man-
želia Majeroví, Starý hostinec, Istanbul Kebab, p. Buza-
lková M. Cukráreň, Zlatá cesta, Café Madeira, p. Kana-

loš M., Penzión Kachelman, Špeciality u Paľa, Nábytok 
p. Mudrák, p. Brnák J. ml., Kaderníctvo p. Babiaková, p. 
Chovan K., p. Labudová A., MIX 39, p. Pavlenda P. ml., 
DAN-HAL, p. Halaj, p. Oravec J., Cháron B. Štiavnica. 
Všetkým veľmi pekne ďakujeme. 

REPREZENTUJEME AJ MIMO SÚŤAŽ

Okrem futbalovej súťaže sa pár našich žiakov dosta-
lo aj do Výberu ObFZ pre ročník 2005, nominovaní boli 
Chovan Kamil, Mišuta Ľubomír, Remeň Marián a Šulek 
Ondrej, do výmeru na medzioblastný turnaj mladších ži-
akov sa dostali dvaja, a to Chovan Kamil a Šulek Ondrej.

Následne bol Chovan Kamil pozvaný aj na týždenný 
kemp nadaných futbalistov, ktorý sa konal v mesiaci jún 
v Bobrovci.

PRÍPRAVA NA NOVÚ SEZÓNU

Po miernom oddychu od ukončenia sezóny 2016/2017 
v júny sa práve Memoriálom Jozefa Chovana odštarto-
vala príprava pre novú sezónu. V nedeľu, 23. júla 2017 
sme sa zúčastnili futbalového turnaja, ktorý organizoval 
FK Podlužany. Bol to už XV. ročník futbalového turnaja o 
pohár starostu obce, na ktorom sme odohrali dva zápa-
sy – 1. zápas so súperom TJ Horné Naštice víťazne 5:0 
(góly strelili Blahút Peter 2, Blahút Filip, Beňovic Šimon, 
Blahút Rastislav) a posledný zápas s domácimi Podlu-
žanmi o prvé miesto prehrou po penaltách 4:3 (góly stre-
lili Beňovic Šimon, Blahút Rastislav a Halát Miroslav). Z 
turnaj sme si tak odniesli cenu za 2. miesto. 

Príprava pokračuje aj naďalej piatkovými tréningami 
a v nedeľu, 30. júla bude ukončená prípravným zápasom 
v Štiavnických Baniach, nakoľko nová sezóna za začína 
už v prvý augustový víkend. 

Bc. D. Ečeková
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SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA 

XVII. ROČNÍK PODSITNIANSKYCH                          
DNÍ HOJNOSTI 

„V PRENČOVE NA RÍNKU“ 
V SOBOTU, 12. AUGUSTA 2017 OD 12.00 HOD. 

Obec Prenčov zriadila pre svojich 
občanov skládku na drobný stavebný 
odpad, ktorý je možné za poplatok 
vyviesť. Malo to naším občanom uľa-
hčiť nakladanie s drobným staveb-
ným odpadom, ktorý by mal byť inak 
vyvážaný na Zberný dvor do Banskej 
Štiavnice, kde sú poplatky výrazne 
vyššie. 

Napriek tomu, že sme Vás o po-
stupe pri likvidácii drobného stave-
ného odpadu už niekoľko krát infor-
movali a upozorňovali sme Vás, aby 
ste zo skládky nerobili smetisko, ne-
ustále pribúda odpad, ktorý je z obce 
pravidelne odvážaný a separovaný.

Z tohto dôvodu sme pristúpili k 
monitorovaniu skládky a všetci, ktorí 
budú na skládku vyvážať drobný sta-
vebný odpad bez povolenia, či do-
konca komunálny odpad a plasty, 
budú následne riešený v priestupko-
vom konaní a bude im uložená po-
kuta. 

Je nepochopiteľné, že napriek 
pravidelným intervalom zvozu komu-
nálneho odpadu i separovaného od-
padu a zriadeniu stojísk na odpady v 
obci sa stále nájdu osoby, ktoré rad-
šej znečisťujú našu prírodu ako by ju 
mali chrániť. 

Bc. D. Ečeková

ZA DOBROTU NA ŽOBROTU...


