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PRENČOVAN
Štvrťročn ík  občanov  obce  Prenčov

Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším 
kresťanským sviatkom, počas ktorého si 
kresťania pripomínajú umučenie, smrť a 
vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na 
židovskú paschu - ktorá sa slávila od 14. 
do 21. dňa v mesiaci nisan   (náš marec až 
apríl).  

Termín Veľkej noci nie je stály, 
každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na 
prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca 

Nezamestnaní občania evidovaní na  ÚPSVaR,  ktorí 
majú uzatvorenú Dohodu o podmienkach vykonávania 
menších obecných služieb pre obec, začali vyrábať v rámci 
náplne svojej práce zámkovú dlažbu. Táto  bude použitá 

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Prenčove v skratke:

29.9.2009 – 32. zasadnutie
- Schválenie vstupu obce Prenčov do „Združenia obcí pre 
internetizáciu Štiavnického regiónu“skrátený názov Digitálne 
Štiavnicko
- Schválenie stanov združenia Digitálne Štiavnicko
- Účasť na projekte „Širokopásmový internet pre Štiavnický 
región
- spolufinancovanie projektu vo výške 15,- € na obyvateľa 
- oboznámenie sa s Monitorovacou správou za I. polrok 2009

27.10.2009 – 33. zasadnutie
- úprava rozpočtu na rok 2009

24.11.2009 – 34. zasadnutie
- schválenie poplatku za odber vody na rok 2010 z celoobecného 
vodovodu vo výške 0,33 €/m3
- schválenie programového rozpočtu na rok 2010
- schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzky a mzdy 
na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

4.12.2009 – verejný hovor – 35. zasadnutie
- vyhodnotenie aktivít občanov, ktorí sa dlhodobo starajú 
o skrášľovanie nielen svojich domov, ale aj verejných 
priestranstiev a celkového vzhľadu obce
- oboznámenie občanov s programovým rozpočtom na rok 
2010
- informácia o priebehu a výsledkoch súťaže „Dedina roka 
2009
- záver roka s vianočnou kapustnicou

23.2.2010 – 36. zasadnutie
- úprava rozpočtu pre rozpočtovú organizáciu Základná škola 
s materskou školou
- plán hlavného kontrolóra
- vyradenie a predaj požiarneho auta Š 716
- správa o čerpaní rozpočtu za rok 2009
- vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Prenčov

- po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože 
Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň 
po sobote.  Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele po 
Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne pripomína 
pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista. Tento rok Veľkonočné 
sviatky začínajú 1.4. na zelený štvrtok a my Vám všetkým 
prajeme, aby Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, 
nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, Vás 
posilnilo a naplnilo pokojom, dôverou, zdravím a láskou. 

Kolektív pracovníkov OcÚ 

Obecné zastupiteľstvo Nová „firma“ na dedine ...

na vydláždenie priestranstiev pri obecnom úrade, pošte 
a materskej škole ako aj pred kultúrnym domom. Dlažbu 
a obrubníky vyrábajú tri-krát do týždňa cca 36 m2. 
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Na pripomenutie občanom uvádzame výňatky zo VZN obce, 
ktoré sú v úplných zneniach uvedené na internetovej stránke obce 
– www.prencov.ocu.sk a občania sú povinní ich dodržiavať. 

Daň za psa 
1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný 

fyzickou alebo právnickou       osobou.
2. Sadzba dane sa za jedného psa za kalendárny rok je 3,30 €
3. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti 

správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a  v tejto 
lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť 
dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
daňová povinnosť vznikla.

4.  V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie 
obdobie  splatná bez vyrúbenia do 31. januára tohto 
zdaňovacieho obdobia
Touto cestou vyzývame občanom, ktorí si poplatky za psov 

neuhradili, aby tak urobili čo najskôr, v prípade ak už nevlastnia 
psov, aby to čo nahlásili na Obecnom úrade. 

Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady
1. Na území obce sa zakazuje:

a) uložiť alebo ponechať odpady na inom mieste ako na to 
určenom,

b) zneškodniť odpady alebo zhodnotiť odpady inak, ako na 
mieste definovanom týmto nariadením, 

c) zneškodniť odpady vypúšťaním alebo vhadzovaním do 
vodného  toku

d) vykonávať nedovolené nakladanie s odpadmi a prepravu 
odpadov.                                      

2.  Náklady na činnosti spojené s nakladaním s odpadmi (zber, 
odvoz a likvidácia) znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa 
zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy vykonáva.

3.  Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti v obci 
Prenčov zistí, že na jeho nehnuteľnosť boli umiestnené odpady 
v rozpore s týmto nariadením, je povinný oznámiť bezodkladne 
orgánu štátnej správy na úseku životného prostredia, alebo 
Obecnému úradu v Prenčove.

4.  Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadov 
na nehnuteľnosti v rozpore s týmto nariadením, zabezpečí 
zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov na vlastné 
náklady  príslušný okresný úrad.

5. Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov 
a zabezpečiť ich pred  znehodnotením, odcudzením alebo iným 
nežiadúcim únikom.

6.  Zabezpečiť zneškodnenie svojich odpadov, ak nie je možné 
alebo účelné zabezpečiť zhodnotenie.

7.  Odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie alebo 
zhodnotenie iba osobe oprávnenej nakladať    
s odpadmi podľa tohto nariadenia.

Poplatky:
- osoby prihlásené na trvalý pobyt – 8,- € ročne 
- majitelia rodinných domov, v ktorých nie je nikto prihlásený 

na trvalý pobyt – 15,40 € ročne 
- ostatní – živnostníci, priemysel, obchody, škola, škôlka, 

úrady – 42,37 € ročne 

Daň z nehnuteľnosti 
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa
1/ daň z pozemkov
2/ daň zo stavieb

Počet obyvateľov k 1.1.2009 605
Prihlásení k trvalému pobytu za rok 2009 13
Odhlásení z trvalého pobytu za rok 2009 5
Počet úmrtí za rok 2009 11
Počet narodených detí za rok 2009 4
Počet obyvateľov k 31.12.2009 606

Odišli z našich radov v roku 2009

1. Anna Horniaková rod. Pavlová – 68 rokov 6.1.2009
2. Mária Kakarová rod. Adamovicová – 82 rokov 20.4.2009
3. Vojtech Marek – 62 rokov 25.4.2009
4. Ján Krieger – 81 rokov 1.6.2009
5. Juraj Štievko – 87 rokov 13.6.2009
6. Zuzana Prieberová rod. Kmeťová – 77 rokov 15.7.2009
7. Štefan Vlačuha – 60 rokov 9.7.2009
8. Ján Priebera – 82 rokov 5.9.2009
9. Anna Bukvoická – 61 rokov 18.10.2009
10. Mária Čierna – 80 rokov 5.11.2009
11. Pavel Pavlenda – 89 rokov 20.11.2009

Štatistiky obyvateľstva 
k 31.12.2010

Nedoplatky a záväzky voči obci 
3/ daň z bytov a nebytových priestorov 
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia 
nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník 
nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne 
vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom 
nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, 
vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

2. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav 
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností 
rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu 
zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

3. Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného 
zdaňovacieho obdobie je povinná oznámiť správcovi dane 
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej 
povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto 
skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich 
zmeny nastali.

V roku 2010 boli platobné výmery za daň z nehnuteľnosti 
a odpady doručené do domácnosti občanom do 28.2. 2010. 

Vyrubená daň pre fyzické osoby v plnej výške je splatná 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru, čo je do konca marca 2010. Aj keď väčšina občanov 
má túto povinnosť splnenú, je ešte časť občanov, ktorá svoje 
záväzky neuhradila, nielen za tento rok ale aj za minulé roky. 
Títo občania boli upozornení na nedoplatky 2 x upomienkami. 
Tých, ktorí upomienky neakceptovali chceme upozorniť, že 
ak poplatky nebudú uhradené do konca apríla 2010 alebo sa 
na OcÚ neprídu dohodnúť na splátkovom kalendári, týmto 
občanom  budú dané príkazy na exekúciu platu, dôchodku 
alebo iného príjmu. Preto je v záujme každého aby si svoje 
záväzky  vysporiadal a nevystaval sa zbytočne komplikáciám 
a exekučným poplatkom z omeškania.  
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Srdečne Vás pozývame

na 10. jubilejný ročník ľudového festivalu

,,Podsitnianske dni hojnosti“,
ktorý sa bude konať v dňoch:

19.6.2010 v obci Žibritov
17.7.2010 v obci Baďan
7.8.2010 v obci Prenčov

Ďalej Vás a Vaše deti srdečne pozývame
na prechádzku cez 

,,Rozprávkový les“,
ktorý sa bude konať 

29.5.2010 
Začiatok: o 14.00 hod. - posledný vstup o 17.00 hod.  

V lokalite: Počúvadelské pasienky – smer od obce Počúvadlo na Banskú 
Štiavnicu      

Pripravené atrakcie: rozprávky, súťaže, 
vystúpenie sokoliarov, šermiarov, 
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v EURO
Bežné príjmy  

 Rozpočet
2009 Úprava

 
Čerpanie

 kategória položka podpo-   
   ložka príjem

1 100   DAŇOVÉ  PRÍJMY 175463,00   
2         
3 110   Dane z príjmov a kapitálového majetku 159331,00   
4  111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 159331,00 135000,00 129 461,57
5         
6 120   Dane z majetku  10622,00   
7  121  daň z nehnuteľností  10622,00   
8   001     - z pozemkov 8265,00 8265,00 7 609,48
9   002     - zo stavieb 2324,00 2324,00 2 415,52
10   003     - z bytov 33,00 33,00 28,20
11         
12 130   Domáce dane na tovary a služby  5510,00   
13  133 001 daň za psa 531,00 531,00 387,79
14  133 013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4979,00 4979,00 5 198,82
15  133 003 daň za hracie prístroje  1000,00 1 526,50
  134 001 za dobývací priestor  1256,00 1 256,50

16 200   NEDAŇOVÉ  PRÍJMY 37277,00   
17         
18 210   Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 21510,00   
19  212  príjmy z vlastníctva 21510,00   
20   003 z prenajatých budov, priestorov a objektov  8630,00 8630,00 8 756,69
21   003 z prenajatýc h bytov  12880,00 12880,00 11 870,90
22   002 príjmy z prenajatých pozemkov   13965,00 13 965,20
23 220   Administratívne a iné poplatky a platby 9493,00   
24  221 004 administratívne poplatky - ostatné  2456,00   
25      - výherné prístroje 1494,00 1494,00 997,95
26      - ostatné poplatky 963,00 963,00 963,00
27  223 001 poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb 7037,00   

28     
 - za relácie v miestnom rozhlase 
+ VP 332,00 332,00 749,09

29    - za služby technickej dokumentácie  - z recyklačného fondu 166,00 166,00 57,00
30    - prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar.KO  -rôzne poplatky 1992,00 1992,00 2 191,53
31      - úhtada nájomníci za služby 166,00 166,00 344,03
32      - poplatky za stravné 996,00 996,00 908,55
33      - poplatky za čističky 3319,00 1942,00 1 861,00
34    - cintorínske služby - hrobové miesta 66,00 66,00 34,64

     Úroky   13,92
36 200   PRÍJMY ŠKOLSKÉ  ZARIADENIE  6274,00   
37  223 003 - za materskú školu  332,00 332,00

566,0038    - za školský klub detí  166,00 166,00
39    - stravné  3983,00 3983,00 4 683,00

40  212 003 -prenájom bytu  1793,00 1726,00 2 040,00
41         
42 300   GRANTY  A  TRANSFERY 53277,00   
43 310 312  Transfery v rámci verejnej správy  53277,00   
44   001 na školstvo 41326,00 44095,00 44 095,00
45    na matriku 1992,00 1992,00 1 831,29
46    Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava  664,00 664,00 663,09
47    Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov  199,00 199,00 205,92
48    stravné deti v hmotnej núdzi  1660,00 1660,00 1 269,10
49    motivačný  332,00 332,00 0,00
50    na cestovné deti v ZŠ  332,00 332,00 301,00
51    na školské potreby  332,00 332,00 282,09
52    na rodinné prídavky  332,00 332,00 351,29
53    na aktivačnú a dobrovoľnícku činnosť  1660,00 2020,00 2 763,63
54    na vzdelávacie poukazy  797,00 764,00 761,00
55    z POD  na verejné priestranstvá 3651,00 3500,00 3 500,00
56    na voľby prezidenta   898,00 1 120,00
57    na novovytvorené miesto v ŠJ   1030,00 1 173,84
58    voľby do VUC   851,00 813,99
    voľby do Európskeho parlamentu   750,00 750,00
    dotácia na MŠ   588,00 950,00
    z UP na vytvorené miesto - 24 mesiacov   840,00 839,90
    z UP na vytvorené miesto - 12 mesiacov   1120,00 1 120,00
    Na osobitného príjemcu   798,00
    Z MF na dofinancovanie výpadku podielových daní   10 723,02
   008 dotácia z VUC na ZŠ   600,00 600,00
    dotácia z VUC na Podsitnianske dni hojnosti   500,00 500,00

59    BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 266017,00 266586,00 273299,04

  Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009

Kapitálové príjmy Čerpanie
kategória položka podpo-  Rozpočet Úprava

500   FINANČNÉ OPERÁCIE 29875,00 207318,00 188887,38
   príjem úveru 34854,00 33194,00 13437,10
   úver na 28 b.j. IBV štrát  165000,00 164856,63
   prevod z rezervného fondu  8802,00 10325,00
   prevod z fondu opráv  300,00 246,61
   cestovné - deti v ZŠ z roku 2008  22,00 22,04

320   Tuzemské kapitálové granty a transfery 99582,00 88635,00 84634,63
 322 002 na čističky 99582,00 88100,00 84100,00
 233 001 príjem z predaja pozemkov  535,00 534,63
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Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia

   

Rozpočet  Čerpanie k 31.12.2009

na rok Úprava  
2009   

1 Bežné príjmy spolu: 266017,00 266586,00 273299,04
2 Bežné výdavky spolu: 240023,00 246720,00 240672,18
3 z toho:    
4         Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 5644,00 4980,00 5884,99
5         Program 2:   Propagácia a marketing 1062,00 562,00 986,70
6         Program 3:   Interné služby mesta 10590,00 13994,00 13736,95
7         Program 4:   Služby občanom 5610,00 6645,00 5056,87
8         Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok 1659,00 1659,00 1604,12
9         Program 6:   Odpadové hospodárstvo 10953,00 11962,00 11836,96
10         Program 7:   Pozemné komunikácie 830,00 830,00 451,55
11         Program 8:   Vzdelávanie 101605,00 103093,00 103101,54
12         Program 9:   Kultúra 9792,00 9868,00 9498,37
13         Program 10: Šport 3320,00 2656,00 2783,12
14         Program 11: Prostredie pre život 6904,00 7100,00 9416,70
15         Program 12: Bývanie 1427,00 732,00 596,40
16         Program 13: Sociálne služby 13642,00 11164,00 8873,10
17         Program 14: Podporná činnosť 66985,00 71175,00 68179,69
18 Prebytok    
 bežného rozpočtu: 25994,00 19866,00 32626,86

19 Kapitálové príjmy spolu: 99582,00 246720,00 240672,18
20 Kapitálové výdavky spolu: 150202,00 305591,00 277068,35
21    z toho:    
22         Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 33194,00 198194,00 176102,13
23         Program 2:   Propagácia a marketing 0,00   
24         Program 3:   Interné služby mesta 7468,00 10534,00 8372,07
25         Program 4:   Služby občanom 0,00  242,92
26         Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok 0,00   
27         Program 6:   Odpadové hospodárstvo 104561,00 92305,00 88305,00
28         Program 7:   Pozemné komunikácie 0,00   
29         Program 8:   Vzdelávanie 0,00   
30         Program 9:   Kultúra 4315,00 4558,00 3521,66
31         Program 10: Šport 664,00   
32         Program 11: Prostredie pre život 0,00   
33         Program 12: Bývanie 0,00   
34         Program 13: Socálne služby 0,00   
35         Program 14: Podporná činnosť 0,00   
36 Schodok    
 kapitálového rozpočtu: -50620,00 -58871,00 -36396,17

37 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 365599,00 513306,00 513971,22
38 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 390225,00 552311,00 517740,53
39 Schodok -24626,00 -39005,00 -3769,31
40 F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *    
41 Príjmy* 34854,00 207318,00 188887,68
42 Komunál – univerzálny úver 34854,00 33194,00 13437,10
43 úver na 28 b.j. IBV Štrát  165000,00 164856,63
44 prevod z rezervného fondu  8802,00 10325,00
45 prevod z fondu opráv  300,00 246,61
46 cestovné - deti v ZŠ z roku 2008  22,00 22,04
47 Výdavky* 5315,00 10228,00 22821,34
47     
48 Splatenie komunálneho úveru 5315,00 5315,00 3983,28
50 Splatenie komunálneho úveru 0,00  9579,50
50 ŠFRB - 11 b.j. IBV Štrát 4913,00 4913,00 4931,41
51 ŠFRB - 28 b.j. IBV Štrát   4324,15
52 Výsledok hospodárenia 0,00 0,00 6259,32

     
* - V  zmysle  §   10  ods. 6   zákona   č. 583/2004  Z.z.  o   rozpočtových   pravidlách   územnej samosprávy   
     sú súčasťou rozpočtu obce  aj  finančné  operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov  
     obce a  realizujú  návratné  zdroje  financovania  a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov  

PRÍJMY Čerpanie
 kategória položka podpo-  Rozpočet Úprava k 31.12.2009
   ložka príjem 2009   

1    BEŽNÉ PRÍJMY obec 266017,00 260379 266010,04
    BEŇÉ PRÍJMY škola: 6274,00 6207 7289,14
    Bežné príjmy spolu: 266017,00 266586 273299,04
2    FINANČNÉ OPERÁCIE 34854,00 207318 188887,68
3    KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 99582,00 88635 84634,33
4    PRÍJMY SPOLU: 400453,00 562539 546821,19

VÝDAVKY Čerpanie
 kategória položka podpo-  Rozpočet Úprava k 31.12.2009
   ložka výdavok 2009   

1    BEŽNÉ VÝDAVKY obec: 240023,00 143627 137570,64
    BEŽNÉ VÝDAVKY škola: 101605,00 103093 103101,54
    Bežné výdavky spolu: 240023,00 246720 240672,18
2    FINANČNÉ OPERÁCIE 10228,00 10228 22821,34
3    KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 150202,00 305591 277068,35
4    VÝDAVKY SPOLU: 400453,00 562539 540561,87
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Dňa 11.2.2010 prebehol v našej 
škole zápis žiakov do 1. ročníka na 
školský rok 2010/2011.

Celkovo sa zápisu zúčastnilo 10 
predškolákov.

Čakalo ich príjemné prostredie 
školskej triedy kde preukázali, že 
sú naozaj zrelí na to aby sa zaradili 
medzi školákov. Pani učiteľkám uká-
zali, čo všetko sa v materskej škole 
naučili. Poznajú farby, geometrické 
tvary, vedia správne držať ceruzku, 
vedia zaspievať i povedať básničku. 
Správnu výslovnosť a reč ich pre-
skúšala pani logopedička, ktorá odporučila rodičom prípadnú 
účasť na logopedických cvičeniach. Deti mali veľký zážitok 
s kreslenia kriedou na naozajstnú školskú tabuľu, na ktorej 
nám každý z nich zanechal svoj portrét a podpis. Všetkých 10 
predškolákov potvrdilo, že sú zrelí na vstup do základnej školy. 
Tešíme sa na nich. Dovidenia v septembri!

Pri príležitosti celosvetového výročia LEGO stavebnice boli 
po celom svete inštalované výstavy tejto svetoznámej staveb-

nice. Aj my sme mali 
možnosť zúčastniť 
sa takejto výstavy 
v Banskej Štiavnici 
na Starom zámku 
dňa 17.2.2010. 
Deti i pani učiteľky 
žasli nad kreativitou 
zručných staviteľov. 
Presvedčili sa, že 
z LEGA sa dá posta-
viť naozaj všeličo: od 

pirátskej lode, cez vesmírne mesto, našu planétu Zem a Me-
siac až po úžasnú 9,5 metrovú funkčnú železnicu s okolitou 
krajinou. Z výstavy máme ozajstný zážitok.

Fašiangy, to je obdobie, ktoré neobchádza ani dedinku 
Prenčov. Tak ako každý rok aj teraz sme sa zabávali na škol-
skom fašiangovom karnevale. Nechýbala hudba, ktorú nám 
zabezpečila teta Vierka Giertlová, súťaže, ktoré pripravili pre 
deti ich pani učiteľky a samozrejme dobré občerstvenie od 
našich kuchárok. Masky sa vytancovali a zabavili do sýtosti.

Tento školský rok sme sa zapojili do projektu Moderni-
zácie vyučovacieho procesu  na základných školách, pod 
záštitou Ústavu informácií a prognóz školstva, ktorý nám 
dodal novú počítačovú techniku: 5 počítačov, dataprojektor 
a 1 notebook. Naša stará počítačová miestnosť svojou veľ-

V rámci toho 
predmetu absolvujú 
žiaci veľmi zaujíma-
vé aktivity, prakticky 
spoznávajú históriu 
i súčasnosť v na-
šej obci a jej okolí. 
Navštívili kováčsku 
dielňu, izbu Andreja 
Kmeťa, prezreli sme 
si kroniku obce, 

piekli sme medovníky 
s p. Piatrovou, zapálili 
sme sviečku padlým 
vojakom , pozvali sme 
na besedu p. Adámiho, 
a p. Králikovú, ktorá 
nám ukázala kroniku 
našej obce a navštívili 
sme obecný úrad, v kto-
rom nás prijala pani sta-
rostka a porozprávala 
nám o svojej práci.

Nočné vyučovanie „Z rozprávky do rozprávky“. Tvorivé 
dielne „Tvoríme z odpadov“.

Nahrávame naše tretie CD, ktoré chceme pokrstiť na 
Deň matiek. Absolvujeme plavecký a dopravný kurz, pôjde-
me na koncoročný výlet.

Zápis do 1. ročníka

LEGO výstava

Karneval

Nová počítačová učebňa

Regionálna výchova 
- nový vyučovací predmet

Čo pripravujeme?

kosťou nestačila na to, aby sme sem umiestnili aj nové po-
čítače, preto sme pristúpili k vybudovaniu novej počítačovej 
miestnosti s pripojením na internet, ktorú využívame nielen 
my na povinnú informatickú výchovu od 1.ročníka ale slúži aj 
pre verejnosť a deti z materskej školy.
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Od septembra 2009 sme rozbehli 
aktivity Zelenej školy. Sme škola v lone 
Štiavnických vrchov, preto nám príroda 
nie je cudzia. Učíme sa ako sa máme 
v nej správať a čo môžeme my deti 

urobiť, aby sme ju ochránili aj pre 
ďalšie generácie. Založili sme si v škole 
Kolégium Zelenej školy ako poradný 
orgán, ktorý plánuje a organizuje aktivity 
pre žiakov ZŠ a MŠ. Na jeseň sme 

Vznik OZ ZLATÁ CESTA je výsledkom dlhoročnej 
spolupráce členov – MR Hontianka, MR Južné Sitno MR 
Konkordia a združenia právnických osôb Regiónu Sitno, 
ktoré sa usilujú o dosiahnutie regionálneho rozvoja s cieľom 
zabezpečiť trvaloudržateľný rozvoj vidieckeho priestoru. OZ 
Zlatá cesta má vypracovanú „Integrovanú stratégiu rozvoja 
územia OZ Zlatá cesta“. V nej je podrobne spracovaná 
analytická a strategická časť so svojimi opatreniami 
a prioritami.  Integrovanú stratégiu sme vypracovali v roku 
2009, aby sme sa mohli uchádzať o finančné prostriedky 
v rámci Programu LEADER.  Keďže v prvom kole sme 
neuspeli, Integrovanú stratégiu sme  upravili podľa 
nového usmernenia do druhého kola, ktoré by malo byť 
vyhodnotené v apríly 2010. Tak nám spoločne držte, aby 
sme boli úspešní.  

Jedným z cieľov Občianskeho združenia Zlatá cesta je 
prispievať k všestrannému rozvoju územia, k zvyšovaniu kon-
kurencieschopnosti a životnej úrovne jeho obyvateľov.  Jednou 
z priorít nielen Ministerstva pôdohospodárstva  SR, ale aj na-
šou je práve podporovať „predaj z dvora“, teda predaj surovín 
a potravín z fariem konečnému spotrebiteľovi. Za týmto účelom 
sme vypracovali projekt pod názvom „Podporme predaj zo dvo-
ra – podporíme miesto kde žijeme“. 

Projekt pozostával z troch častí: 
1. Odborné poradenstvo farmárom 
2. Semináre pre producentov potravín 
3. Vianočný trh 

 Vianočný trh 
V dňoch 11. - 12.12. 2009 sme v spolupráci so Slovenským 

banským múzeom zorganizovali Vianočný trh, kde mali mož-
nosť predávať produkty a výrobky občania z územia OZ Zlatá 
cesta. Počas trhu si návštevníci mohli zakúpiť nasledovné 
produkty: mliečne výrobky – syry, oštiepky, korbáče, včelí med, 
medovinu, bio - jablká, oblátky, medovníky, orechy 

Realizácia projektu bola veľkým prínosom pre celé územie 

Bojujeme o titul Zelená škola
vykonali audit školy v oblastiach energie, 
vody, odpadov, dopravy i zeleného 
obstarávania. Vo všetkých oblastiach 
máme značné rezervy, ale rozhodli sme 
sa tento a budúci školský rok venovať 

zvýšenú pozornosť odpadom, 
ktorých je okolo nás stále dosť. 

Na projektovom vyučovaní sme 
sa naučili aké druhy odpadu človek 
produkuje, ako poškodzujú prírodu 
a dozvedeli sme sa aj históriu 
odpadov. Rozhodli sme sa, že 
začneme aj my lepšie separovať 
odpad, preto sme si sami zhotovili 
zberné koše na staré batérie, 
vrchnáčiky z plastových fliaš, plasty, 
bioodpad , hliníkové fólie. Chceli sme 
na to upozorniť aj ľudí v obci, preto 

sme zorganizovali rozsiahlu informačnú 
kampaň  ako sprievod obcou, spojenú 
s rozhlasovým vysielaním. Starší žiaci zo 
školy pripravili pre deti z MŠ divadielko 

Zlatá cesta 

Predaj z dvora 

OZ Zlatá cesta. Občania a starostovia získali nové poznatky 
v oblasti „predaja z dvora“ a veríme, že sa nám aj v ďalších ro-
koch podarí pravidelne organizovať trhy zamerané na čerstvé, 
tradičné, kvalitné, poľnohospodárske produkty od prvovýrobcov. 

s environmentálnou témou „Špinko 
a Špinka v lese“, s ktorým sa predstavia 
aj na Envirofilme v Banskej Štiavnici. Aj 
apríl bude patriť jarnému čisteniu prírody 
a ako darček ku Dňu Zeme by sme chceli 

za pomoci dospelákov zlikvidovať aspoň 
jednu čiernu skládku za našou obcou. Čo 
vy na to dospeláci? Pridáte sa k nám? 
Kedy? 24.4.2010 (sobota) o 10,00 hod 
pri RD.
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Dňa 3.1.2010 sa uskutočnil v rímsko-katolíckom kostole 
v Prenčove Novoročný koncert, počas ktorého programu 
vystúpili:

v Mgr. A. Slančíková so súrodencami Feriancovými 
a sestrami Lipovskými

v Holúbky z kríža zo Žiaru nad Hronom
v FS Baďančanka z obce Baďan
v FS Prenčovan z obce Prenčov
v Dychová hudba Sitňanka z Banskej Štiavnice
v Spevácky zbor pri evanjelickom zbore v Dudinciach

Samozrejme po koncerte tradične nechýbali koláče a 
slané pečivo, ktoré pripravili naše gazdinky, ktorým touto 
cestou ďakujeme ako aj poslankyniam OZ za fajný punč.  

Dňa 16.2.2010 sa uskutočnil v našej 
obci Prenčovský pokoní fašang.

Zorganizovalo ho Okresné 
predstavenstvo Ľudovej strany HZDS 
v Banskej Štiavnici  a obec Prenčov.
Ľudia si mohli pochutiť na tradičných 

zabíjačkových dobrotách, ako sú 
klobásky, hurky, pauštik a tlačenka,  

samozrejme na kapustnici a neodmysliteľne aj na varenom vínku, ktoré všetkých dobre zahrialo. 
Súčasťou podujatia bolo aj vystúpenie maškár v podaní FS Prenčovan, ku ktorému sa mohli pripojiť aj návštevníci.  

Organizátori boli milo prekvapení veľkým počtom účastníkov z okolitých dedín a Banskej Štiavnice. 

Pudingovo-čerešňový koláč

Potrebujeme: 
3 vajcia, pol litra polohrubej múky, šľahač-

ková smotana, štvrť litra kryštálového cukru, 
prášok do pečiva, čerešne, šľahačka a granko 
na ozdobu

Ako na to: Roztlčieme tri vajíčka a do 
toho nasypeme kryštálový cukor. Vymiešame 
do peny Do vymiešaných vajec s cukrom 
pridáme múku. Do celej zmesi primiešame 
1 šľahačkovú smotanu. Vymažeme si plech, 
a poprášime ho múkou. Do cesta nasypeme 
prášok do pečiva. Uvaríme čokoládový puding 
z litra mlieka a dvoch čokoládových práš-
kových pudingov. Vymiešané cesto opatrne 
vylejeme na plech. Stierkou upravíme povrch 
koláča. Na cesto vylejeme uvarený puding a 
ukladáme čerešne. Potom dáme koláč piecť. 

Novoročný koncert 

Prenčovský 
pokoní fašang

Pečieme na Veľkú noc 
Vychladnutý koláč nakrájame, ozdobíme šľa-
hačkou a posypeme grankom. 

Ananásovo-tvarohový koláč

Potrebujeme:
Cesto: 250 g polohrubej múky, 150 g 

masla, 100 g práškového cukru, 1 vajce 
Plnka: 4 vajcia, 1-2 ananásové kompóty, 100 g 
práškového cukru, 500 g tvarohu, 2 vrecúška 
vanilkového cukru, 1 citrón, 50 g hladkej múky, 
2 dcl šľahačkovej smotany

Ako na to: Múku, maslo, práškový cukor a 
vajce zmiešame. Dobre vymieseným cestom 
vystelieme plech (formu) a odložíme do chlad-
ničky. Ananás scedíme, 4 vajcia s cukrom 
vymiešame do peny (môžeme použiť mixér). 
Primiešame tvaroh, vanilkový cukor, citrónovú 
kôru, smotanu a múku. Dobre vymiešame 

(vymixujeme) a nalejeme na cesto v plechu. 
Kockami ananásu rovnomerne posypeme 
plnku. Pečieme v rúre vyhriatej na 180 stup-
ňov Celzia a pečieme asi 25 až 30 minút.

Mäkký koláč

Potrebujeme: 
2 dcl oleja, 2 vajcia, 2 PL kakaa, 1 ČL sódy 

bikarbóny, 1 prášok do perníka, 4 dcl mlieka, 
30 dkg cukru, 40 dkg hladkej múky, džem a 
strúhaný kokos

Ako na to: Všetky suroviny dajte do misky, 
poriadne zamiešajte na hladké tekuté cesto. 
Cesto vylejte na plech a pečte pri teplote 
200°C cca 20-30 minút. Na hotový a vychlad-
nutý koláč natrite džem, napr. malinový alebo 
ríbezľový a posypte strúhaným kokosom. 
Ozdobte podľa fantázie.


