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PRENČOVAN
Štvrťročn ík  občanov  obce  Prenčov

Ďakujem Vám za Vašu podporu v novembrových  komunálnych 
voľbách. To že 209 voličov mi dalo svoj hlas aj napriek tomu, že som 
bola jediným kandidátom a uchádzala som  sa o starostovské kreslo 
už 5 volebné obdobie, pre mňa veľa znamená. Túto prejavenú  dôveru 
chápem aj ako vysvedčenie  za prácu v uplynulom volebnom období, 
nielen starostu ale aj poslaneckého zboru. Štyria poslanci ,ktorí sa roz-
hodli znovu kandidovať získali vašu dôveru podieľať sa na vedení obce 
aj v nadchádzajúcom volebnom období.   Volebné sľuby o ktorých som 
písala  v Prenčovane  pred komunálnymi voľbami v decembri 2006, sa 
nám podarilo naplniť takmer do bodky. Všetky  projekty uvedené  „v zá-
tvorke“ domové čistiarne, remeselný dom, penzión pre seniorov, ako aj 
iné , sú skutočnosťou. Počas  predchádzajúcich 4 rokov sme nezvýšili 
ani jednu miestu daň a poplatok ,ani cenu vody. Obec získala ocenenie 
v celoštátnej súťaži Dedina rok 2009 kde obsadila 2 miesto.. Našou 
prioritou bola aj podpora spolkovej činnosti , komunikácia s občanmi 
,napredovanie školstva  a  starostlivosť  o pekný vzhľad obce.  Vedenie 
obce ako aj zamestnanci obce sa vždy usilovali vyriešiť problémy, ktoré 
každodenný  život pre samosprávu prinášal v prospech Vás občanov 
.Samozrejme, nie vždy sme všetko zvládli na 100 %, ani k úplnej spokoj-
nosti dotknutých. Vďaka výsledkom tohtoročných  komunálnych volieb 
máme priestor doriešiť nedoriešené, vylepšiť nedokonalé a napraviť po-
kazené. Volebné obdobie 2010-2014  nám predkladá dve veľké výzvy. 
Získať podporu a zrealizovať  pripravené projekty a zároveň rozbehnúť 
prevádzku a trvalú udržateľnosť  zrealizovaných projektov. 

Druhou výzvou je zabezpečiť viacročné rozpočty obce tak ,aby sme 
bez väčších problémov zvládli financovanie a plnenie záväzkov nielen u  
nových investičných projektov, ale aj udržali činnosti spolkov, kultúrnych 
podujatí ,služieb občanov ako aj chodu  obce na doterajšej ,ba aj kvalit-
nejšej úrovni. V súčasnom nestabilnom ekonomickom prostredí vnímam 
zabezpečiť plnenia  povinností  miestnej samosprávy  a zároveň  udržať 
zdravú ekonomiku obce   ako veľmi náročnú  úlohu ,s ktorou  sa už 
pasujeme dva   roky  od prepuknutia hospodárskej krízy  a budeme sa 
musieť   aj v nasledujúcich rokoch.  Urobím všetko preto, aby som o štyri 
roky mohla pred Vás predstúpiť s dobrým odpočtom svojej práce.

Dni plynú, ani sme sa nenazdali a už máme za sebou ďalšie 
volebné obdobie. Určite nikto z nás nepochybuje o tom, že naša 
dedinka je napredujúca a z roka na rok krajšia a originálnejšia.

Nie vždy sa ale všetko podarilo uskutočniť podľa našich alebo 
Vašich predstáv. Myslím si však, že prevláda to pozitívne. Som 
presvedčená, že napriek zložitému stavu dopadom neočakáva-
nej hospodárskej krízy sa nám darilo napĺňať náš ambiciózny 
volebný program.

Ďakujem všetkým Prenčovanom, poslancom OZ, členom 
obecných komisií, miestnym spolkom za spoluprácu, podnety, 
aj kritiku a vysoké nároky, ktoré kladú na našu dedinku.  Máme 
za sebou ďalšie 4-ročné volebné obdobie (2006 – 2010), a preto 
by som ho chcela v nasledujúcom článku zhodnotiť. 

pre voľby starostu obce
počet zapísaných voličov  476
počet voličov,ktorí sa zúčastnili hlasovania   234
Za starostu obce Prenčov bola zvolená 
Alena Ciglanová Mgr., Ľudová strana – Hnutie za demokratické 
Slovensko, SMER – sociálna demokracia
- počet platných hlasov 209
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Prenčove podľa počtu platných hlasov
1. Ján Ferianc,  ĽS – HZDS - počet platných hlasov  167
2. Peter Krieger, ĽS -HZDS - počet platných hlasov       163
3. Ján Lúdik, ĽS_HZDS - počet platných hlasov       145
4. Janka Frčková, ĽS – HZDS -počet platných  hlasov  121
5. Pavol Kondek,  ĽS – HZDS - počet platných hlasov  121
6. Ing.Martin Slávik, SMER - SD - počet platných hlasov   111
7. Branislav Konečný,  ĽS – HZDS - počet platných hlasov 106
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov 
obecného zastupiteľstva
1. Ing.Ján Beňovic, SDKU - počet platných hlasov      89
2.Ján Mešťan,ĽS - HZDS - počet platných hlasov        88
3. Jaroslav Veselovský, SMER - SD, počet platných hlasov 78
4. Ivan Šulek,SMER - SD, počet platných hlasov       67
Lýdia Leleková, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie v Prenčove

Vážení spoluobčania,

Výsledky volieb do orgánov samosprávy 
obcí konané dňa 27.11.2010

Máme za sebou 
ďalšie volebné obdobie

Preto  Vám  zo srdca vinšujem. Nech pocit šťastia, radosti sa v duši-
ach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k vám zavíta. Nech láska v srdciach 
ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní. Krásne 
Vianoce Vám chcem priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby jeden 
druhému viac šťastia prial, aby rok 2011 za to stál.  Radostné a pokojné 
prežitie sviatkov Vám všetkým. Mgr. Alena Ciglanová 

Starostka obce

Milí spoluobčania,
Vianočné sviatky nám klopú na dvere. Jedny  prichádzajú  veľmi 

hlučne ohlasované  veľkou reklamou a volajú nás na nákupy darčekov 
pre svojich blízkych. Druhé  prichádzajú  veľmi nenápadne, potichu, 
dotýkajú sa nášho srdca ,našej duše  a volajú nás  radovať sa so šťast-
nými, potešiť smutných a rozdávať  lásku  a porozumenie svojím blížnym. 
Niekedy  tie druhé nepočujeme pre hluk tých prvých. 
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Investičné projekty realizované počas 
volebné obdobia 2006-2010

Výstavba domových ČOV - dotácia z Envirofondu MŽP SR 
vo výške 250 070,- €  v celkovom počte 42 ks – obec sa podieľala 
spoluúčasťou vo výške 5 % z celkovej hodnoty diela. 

Výstavba sa realizovala nasledovne         
v roku 2007 – 20 čističiek
v roku 2008 – 11 čističiek
v roku 2009 – 11 čističiek

Systém informačných tabúľ , ktorý bol vybudovaný v roku 2008 
bol financovaný z vlastných prostriedkov obce.

Úprava verejného priestranstva pri obecnom úrade, pošte 
a materskej škole, financované z  z dotácie Programu obnovy 
dediny vo výške 4 400,- €  a z valstných prostriedkov vo výške 
800,-. Výrobu zámkovej dlažby a úpravy verejného priestranstva 
zrealizovali zamestnanci obce spolu s aktivačnými pracovníkmi.

Výstavba 28 b.j. (22 garzoniek a 6 dvojizbových bytov) pre 
seniorov. Financované úverom zo ŠFRB vo výške 599 679,- €, 
dotáciou z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 
257000,-, ďalej na technickú infraštruktúru sme získali dotáciu 
z MVRR vo výške 61 500,- €. Uvedený objekt bude slúžiť ako 
Dom pre seniorov a v priebehu mesiacov 12/2010 a 1/2011 bude 
spustený do prevádzky.

Príjmy
Bežné Kapitálové SPOLUPodielové dane Vlastné zdroje Dotácie

2007 117,340- 57 559,- 51.982,- 139.746,- 366.627,-
2008 138950,- 48728,- 55.098,- 93.839,- 336.615,-
2009 129761,- 68139,- 75.399,- 84.634,- 357.933,-
2010 105649,- 67.032,- 58.034,- 1026073,- 1.256.988,-

Vývoj rozpočtu obce  za volebné obdobie 2006-2010 v €
Výdavky

Bežné Kapitálové Školstvo SPOLU
2007     115.880,- 171.812,- 78.935,- 366.627,-
2008 107.548,- 136.128,- 92.939,- 336.615,-
2009 137.571,- 277.068,- 103.102,- 517.741,-
2010 239.621,- 1.533.438,- 98.454,- 1.871.513,-

2009 Sídelná zeleň v centre obce – premiestnenie pamätníka a vý-
sadba zelene vo výške 3 500,- € dotácia z Programu obnovy dediny



  PRENÈOVAN                                                                                                                                             STRANA 3 

Miestna tržnica  v roku 2007 - financované z vlastných 
prostriedkov vo výške 6 319,€ 

V roku 2008 sa dorobili miestne studne a autobusová zastáv-
ka pri Jednote. Toto boli stavby drobnej architektúry.

Viacúčelové ihrisko vybudované v roku 2007 z finančných 
prostriedkov Nadácie SPP 33 194,- € a z vlastných prostriedkov 
obec financovala terénne úpravy vo výške 8133,- €

zateplenie budovy obecného úradu - dotácia MF SR 
4 979,- € celkom náklad 9659,- 

Rekonštrukcia objektu stolárskej dielne, kováčskej vyhne 
a požiarnej zbrojnice na  Remeselný dom - celková hodnota je 
405 782,- €, financované z PPA vo výške 340 992,- €, zvyšok 
vo výške  64 790,- € z MF SR

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky obce – Súsošie kalvárie 
pred č.p. 56 financované dotáciou vo výške 13 010,- € z MK SR 
a 690,- € z vlastných prostriedkov 

Ďalšie projekty realizované počas predchádzajúcich 
štyroch rokov:

        
- Projekty financované z dotácií z Banskobystrického samo-

správneho kraja:
• Podsitnianske dni hojnosti vo výške 998,- €
• Zachovávame tradície pre budúce generácie – 332,-€
• Ľadová plocha je tu pre všetkých – 664,-
• Výmena obecného rozhlasu  z dotácie MF SR 3 320,- €
• Vytvorenie Materského centra v podkroví KD- Nadácia CITI-

BANK – 1 000,- €
• Vybudovanie 2 prístupových ciest a to v cigánskej osade 

a na miestnom ihrisku - z dotácie MF SR 23 236,- €
• Kompletná údržba domu smútku –  cca 2000,- € z vlastných 

prostriedkov
• Oplotenie rímsko- katolíckeho cintorína vo výške 8 765,- € 

a evanjelického cintorína vo výške 6 057,- €, oboje financo-
vané z vlastných prostriedkov

• Rok 2008-2009 vybudovanie skladových priestorov pri kul-
túrnom dome, obecnom úrade a na miestnom ihrisku, kde 
sa postavili 3 ks betónové garáže
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Ø Do  výziev  z programu  LEADER boli k 25.10.2010 predložené  
dva  projekty
1.  Rekonštrukcia šatní na ihrisku.
2. Úprava verejného priestranstva od autobusovej zastávky po 

Remeselný dom
Ø Envirofond - Pre rok 2011 do výzvy sa  opätovne predložila Žiadosť 

o dotáciu na výstavbu ČOV Štrát,  na predloženie žiadosti bol termín 
do  30.10.2010.

Ø Projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie pre výstavbu 2x 
6. bytových jednotiek pre mladé rodiny v roku 2011

Ø .V rámci výzvy Ministerstva hospodárstva OP Konkurencieschop-
nosť a Hospodársky rast sme 24.6.2010 predložili žiadosť Moder-
nizácia verejného osvetlenia vo výške 115 000 EUR. Projekt počíta  
s vybudovaním  VO  v súlade s podmienkami na osvetlenie cesty 
I.tr. , LED  svietidlami a reguláciou intenzity osvetlenia.

Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

V roku 2009 sa v našej obci začala výstavba ďalšieho bytového 
domu. Skončila sa v novembri 2010. Ide o 28 b.j., ktoré majú slúžiť 
ako Penzión pre seniorov. Zriadila ho obec, aby pomohla starým 
ľuďom prežiť jeseň života v príjemnom prostredí bez starostí. Jeho 
činnosť sa začne od januára 2011.

Pre záujemcov sú pripravené garsónky a 2-izbové byty. V 
2-izbových bytoch sú vybudované aj šatníky. Každý byt má vlastné 
sociálne zariadenie. Záujemcovia si môžu vybrať z bytov s klasickými 
kúpeľňami s vaňou a WC alebo so sprchovým kútom. Každý byt má 
vlastnú kuchyňu. V 2-izbových bytoch je aj sporák, v garsónkach je 
dvojplatnička. Každý byt na poschodí má prístup na balkón. Celá 
budova je riešená nie len pre mobilných záujemcov (schody), ale 
aj pre imobilných (výťah a bezbariérový vstup). Vstup do budovy je 
zabezpečený elektronickým vrátnikom, pričom každý byt má vlast-
ný elektronický zvonček napojený na domáci telefón. Vykurovanie 
v bytoch sa uskutočňuje prostredníctvom elektrickej energie. Každý 
byt má vlastný elektromer a vodomer. Podlahy v bytoch sú kombi-
náciou plávajúcej podlahy a keramickej dlažby. Verejné priestory sú 
vydláždené keramickou dlažbou. 

O obyvateľov sa bude starať celodenná opatrovateľská služba, 
ktorá bude v budove penziónu. Ďalej tu bude sociálny pracovník, 
ktorý bude obyvateľom pomáhať pri rôznych vybavovačkách a taktiež 
bude pre obyvateľov organizovať rôzne záujmové činnosti a aktivity. 
Taktiež bude zabezpečené aj upratovanie a pranie bielizne, a samo-
zrejme aj stravovanie. Klient si môže vybrať z celodennej ponuky 
alebo si zvolí kombináciu, ktorá mu najviac vyhovuje. Za budovou 
penziónu je vytvorený priestor pre oddych a rekreáciu, ktorý je vy-
dláždený zámkovou dlažbou a bude upravený vysadením zelene. 

Bytový dom sa nachádza v pokojnej lokalite s priamym napoje-
ním na hlavnú cestu. V blízkosti sú rodinné domy a nájomný bytový 
dom. Je to vhodné miesto, kde sa dá v pokoji prežiť jeseň Vášho 
života. Eliška Vasiľová

Poďakovanie!
Ďakujem vedeniu Obecného úradu v Prenčove za dôstojnú 

a veľmi pekne pripravenú slávnosť jubilantov roku 2010, ktorý sa 
dožili významných jubileí v spomínanom roku. Osobne sa chcem 
poďakovať pani starostke Mgr. Alene Ciglanovej, pani Lýdii Lele-
kovej a pani Janke Bačíkovej, ktoré celú oslavu pripravili na veľmi 
peknej úrovni. Taktiež chcem poďakovať všetkým účinkujúcim 
v kultúrnom programe a živej hudbe, ktorá zahrala oslávencom 
do tanca.Ďakujem  Adolf Štefanka

Obec Prenčov  uzatvorila 
tradične od začiatku roka 2010 
Dohody na aktivačnú činnosť 
formou menších obecných 
služieb pre obec  s desiatimi 
Uchádzačmi o zamestnanie. 
Dohody sa 1.4.2010 predlžo-
vali a aktivačnej činnosti sa 
zúčastňovalo 12 Uchádzačov 
a zamestnanie na dobu šie-
stich mesiacov. Aktuálne sú 
na aktivačnej činnosti siedmi 
Uchádzači o zamestnanie.

Za uvedené obdobie sa  
naši Uchádzači o zamestna-
nie veľkým podielom pričinili 
o zveľadenie vzhľadu obce.

Upravovali verejné 
priestranstvá obce  a priestran-
stvá okolo kultúrneho domu, 
miestneho ihriska ako kosenie, 
hrabanie, zametanie, drobné 
záhradnícke práce(okopáva-
nie, hnojenie a zazimovanie 
ruží), čistili odtokové šachty 
a chodníky.

Ďalej sa podieľali na úpra-
ve priestranstva okolo Domu 
smútku ako aj upratovanie 
vnútorných priestorov,  na 
čistení miestnych cintorínov 
(evanielický a katolícky). 

Patria sem aj drobné 
obecné práce ako upratovanie 
vnútorných priestorov v ma-
terskom centre a v kultúrnom 
dome, vnútorné priestory tri-

Štatistiky obyvateľstva 
k 10.12.2010

Počet obyvateľov k 1.1.2010   606
Prihlásení k trvalému pobytu   7
Odhlásení z trvalého pobytu   15
Počet úmrtí     9
Počet narodených detí    4
Počet obyvateľov k 10.12.2010   593

Odišli z našich radov
1. Zuzana Markovicová č. 80 dňa 9.5.2010 vo veku 87 rokov
2. Ján Beňovic č. 78 dňa 27.5.2010 vo veku 68 rokov
3. Anna Hájiková č. 187 dňa 1.6.2010 vo veku 79 rokov
4. Ľubica Stehlíková č. 216 dňa 30.5.2010 vo veku 58 rokov
5. Júlia Juchová  č. 120 dňa 12.7.2010 vo veku 85 rokov
6. Anna Krajčovicová č. 130 dňa 14.7.2010 vo veku 69 rokov
7. Ján Korbeľa č. 22 dňa 2.8.2010 vo veku 78 rokov
8. Mária Gregáňová  č. 14 dňa 18.10.2010 vo veku 91 rokov
9. Július Bačík č. 202 dňa 3.11.2010 vo veku 73 rokov

Česť ich pamiatke
Lýdia Leleková ohlasovňa OcU Prenčov

Pripravené investičné 
projekty na rok 2011

Penzión pre seniorov

Aktivačná činnosť za rok 2010
búny, natretie autobusových 
zastávok a ich udržiavanie  
a pod.

Činnosť týchto občanov 
je zameraná nielen na úpra-
vu verejných priestranstiev, 
zber separovaného odpadu 
a údržbu obecných budov ale 
aj na odbornejšiu činnosť a to 
výrobu zámkovej dlažby, ktorú 
obec použila na vydláždenie 
priestranstva pri obecnom 
úrade a materskej škôlke.

Uvedené aktivity priniesli 
veľmi dobré výsledky a Obecný 
úrad je s ich prácou a výkonom 
nadmieru spokojný. Aj preto by 
som chcela v mene Obecného 
úradu touto cestou  za uplynu-
lý rok naším uchádzačom 
o zamestnanie poďakovať. Aj 
vďaka nim je obec príťažlivejšia 
a zvýšila sa kvalita životného 
prostredia.

Dôležitú úlohu mali  aj pri 
organizovaní viacerých kultúr-
nych podujatí ako Deň matiek, 
Posedenie pri vatre a stavenie 
mája v obci, Podsitnianske 
dni hojnosti, Uvítanie detí do 
života. Pri týchto príležitostiach 
upratali kultúrny dom, pripravili 
sedenie, urobili výzdobu, vyčis-
tili priestranstvo pri kultúrnom 
dome ako aj v celej obci  za čo 
im patrí  osobité poďakovanie.

Eliška Vasiľová  



   PRENÈOVAN                                                                                                                      STRANA 5

Por.č. Obec Názov projektu Požadova-
ná suma

1. Obec Prenčov Verejné priestranstvá (rekon-
štrukcia) Prenčov

33 445,00

2. Obec Devičie
Modernizácia obecného parku 

a verejného priestranstva 
v obci Devičie

31 315,66

3. Obec Hontianske 
Nemce

Rekonštrukcia verejných 
priestranstiev a vybudovanie 
chodníkov v obci Hontianske 

Nemce

33 191,00

4. Obec Svätý Anton
Svätý Anton peší chodník 

v súbehu cesty II/525 I.etapa 
km 0,916-1,091

33 350,25

5. Obec Ilija Verejné priestranstvá – spev-
nené plochy 33 155,54

6. Obec Baďan
Rekonštrukcia verejného 

priestranstva Baďan, parc.č. 
168,169,245/2

33 412,56

7. Obec Ladzany
Vybudovanie chodníka a mo-

dernizácia verejného priestran-
stva v obci Ladzany

32 480,77

8. Obec Drážovce
Rekonštrukcia verejných 

priestranstiev a vybudovanie 
chodníka v obci Drážovce

37 155,69

9. Obec Medovarce Rekonštrukcia verejných chod-
níkov v obci Medovarce 37 459,46

10. Obec Lišov
Rekonštrukcia a modernizácia 
verejných priestranstiev a par-

ku v obci Lišov
36 146,03

11. Mesto Banská 
Štiavnica

Mestský park – Drieňová, 
Banská Štiavnica 33 444,19

12. Obec Štiavnické 
Bane

Posilnenie vybavenosti územia 
Štiavnické Bane – centrálna 

časť obce - chodník
33 296,10

Skrášľujeme svoje okolie za pomoci EÚ
 V predošlých číslach Prenčovana sme vás oboznámili o vytvore-
ní novej organizácie, ktorá združuje 31 obcí Banskoštiavnického 
a Krupinského okresu. Občianske združenie Zlatá cesta, ktoré 
pracuje ako Miestna akčná skupina vypracovalo a zverejnilo v jú-
ni dve výzvy na predkladanie investičných projektov pre obce. 
Každá obec si mohla podať projekt v obidvoch výzvach. Ku dňu 
uzávierky výziev (25.10.2010) OZ Zlatá cesta zaevidovalo 22 
projektov. V rámci  výzvy č.1, Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj 
obcí bolo prijatých dvanásť nasledovných projektov v celkovej 
hodnote 407.852,25 €

Všetky projekty najskôr prekontrolovali zamestnanci kancelárie 
a následne osemnásť členov Výberovej komisie. Po vyhodnotení 
všetky žiadosti odporučil Výkonný výbor na ich podanie na Pôdo-
hospodársku platobnú agentúru v Bratislave, kde boli odovzdané 
začiatkom decembra 2010 a po konečnom vyhodnotení (v roku 
2011) vás budeme informovať o úspešnosti projektov.  Obec 
Prenčov sa zapojila do obidvoch výziev. Ide o projekt rekonštruk-
cie verejného priestranstva v časti obce od tržničky po autobusovú 
zastávku (pred domom rod. Báťovej) a druhý sa týka rekonštrukcie 
vnútorných priestorov tribúny na futbalovom štadióne. Obce, ktoré 
sa nezapojili do podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
(ZoNFP) v roku 2010, budú môcť podať projekty v roku 2011. 
Veríme, že aj takouto formou finančnej pomoci naše obce budú 
stále príťažlivejšie pre návštevníkov a svojim občanom ponúknu 
plnohodnotnú vybavenosť.

Členovia Výberovej komisie pri hodnotení projektov

V rámci  výzvy č.2, Opatrenie 3.4.1 bolo prijatých nasledovných 
desať projektov v celkovej hodnote 211.977,87 €. 

Por.č. Obec Názov projektu Požadova-
ná suma

1. Obec Prenčov

Rekonštrukcia záze-
mia – šatne a sociálne 

zariadenia na futbalovom 
štadióne, parc.č.1190

19 350,01

2. Obec Terany Futbalové ihrisko – pre-
vádzková budova 30 000,00

3. Obec Súdovce
Vybudovanie športového 
a detského ihriska v obci 

Súdovce
29 820,07

4. Obec Devičie
Vybudovanie športového 
a detského ihriska v obci 

Devičie
16 340,45

5. Obec Hontian-
ske Nemce

Vybudovanie zázemia 
športového ihriska a vybu-
dovanie detského ihriska 
v obci Hontianske Nemce

19 605,00

6. Obec Svätý 
Anton

Úprava priestorov centra 
obce na „Rínku“ – objekt 

pre služby
19 448,36

7. Obec Močiar Viacúčelové ihrisko Močiar 19 354,83

8. Obec Beluj
Oddychové miesto s au-
tobusovou zastávkou a 

tržnicou
19 312,22

9. Obec Kráľovce-
-Krnišov

Vybudovanie detského 
ihriska, autobusovej 

zastávky a tržníc v obci 
Kráľovce-Krnišov

19 332,83

10. Obec Štiavnic-
ké Bane

Posilnenie vybavenosti 
územia Štiavnické Bane 

– centrálna časť obce za-
stávky „Ihrisko“, „Rybníky“ 

a detské ihrisko

19 414,10
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OZ MAS Zlatá cesta propaguje atraktivi-
ty, kultúrne podujatia a služby pre návštevní-
kov nášho regiónu. Miestne akčné skupiny 
Banskobystrického kraja prezentovali svoju 
činnosť v októbri na stretnutí s predsedom, 

OZ Zlatá cesta prezentuje aktivity 
nášho okolia, ponúka služby pre ná-
vštevníkov nášho regiónu. Ak viete 
a poznáte zo svojho okolia ľudí, ktorí 
podnikajú v oblasti vidieckeho ces-
tovného ruchu, napr. predaj výrobkov 
z dvora. Alebo by chceli začať podnikať 
a ponúknuť záujemcom kvalitné služby, 
pomôžeme im spropagovať sa. Napíšte 
nám na adresu OZ Zlatá cesta, Prenčov 
300, 969 73, alebo na e-mail maszlata
cesta@maszlatacesta.sk.

Zamestnanci kancelárie MAS 
Zlatá cesta   

OZ Partnerstvo – Žiarsky región, je následníkom Lokálneho 
partnerstva sociálnej inklúzie Žiarsky región, ktoré sa snaží 
riešiť problémy sociálnej inklúzie v okresoch Banská Štiavnica, 
Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Aktuálne realizujeme projekt Partnerstvo sietí vďaka pod-
pore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného pro-
gramu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V súčasnosti prebieha 
tak prostredníctvom regionálnej kancelárie ako aj komunitných 
konzultantiek príprava metodiky a najmä samotných komunitných 
plánov orientovaných na riešenie problémov cieľovej skupiny.

Komunitný plán je spracovaný dokument, prostredníctvom 
ktorého pomôžeme ľuďom udržať si, alebo znovu získať miesto 
v prirodzenom spoločenstve. Je to strategický dokument, ktorý 
výrazne uľahčí získavanie prostriedkov z vonkajších zdrojov 
pre riešenie sociálnej situácie danej skupiny. Obce a neziskové 
organizácie, ktoré s zapoja do procesu komunitného plánovania 
získajú zároveň aj možnosť uchádzať sa o časť takýchto exter-
ných zdrojov aj prostredníctvom pripravovanej výzvy.

Ja som komunitná konzultantka pre okres Banská Štiavnica 
a mojou úlohou je vypracovať komunitné plány  spoločne s vy-
branými subjektmi na začlenenie skupiny ohrozenej sociálnou 
exklúziou do spoločenstva obce alebo mesta.

Komunitné plánovanie u nás 
- Ružová dedina pre nás

Ako prvý komunitný plán sme robili pre obec Prenčov spo-
ločne s cieľovou skupinou znevýhodnení  uchádzači o zamestna-

Reprezentujeme svoj región

Ing. Vladimírom  Maňkom a následne na za-
stupiteľstve  BBSK pred poslancami kraja. 

V novembri, v Španej doline  na stretnutí 
MAS BB kraja Miestne akčné skupiny a tiež 
verejno – súkromné partnerstvá, ktoré neboli 
zatiaľ finančne podporené a nebol im ude-
lený štatút MAS, ale majú záujem naďalej 
pracovať, zhodnotili spoločné aktivity v BB 

Prijmite našu 
pomocnú ruku 

kraji v roku 2010 a pripravili nové pre ďalšie 
obdobie v roku 2011. 

V roku 2011 sa budú všetky MAS 
postupne prezentovať v regionálnych novi-
nách, v regionálnom denníku STV a SR.  

Banskoštiavnický a Krupinský región OZ 
Zlatá cesta prezentovalo aj na medzinárodnej 
konferencii Miestnych akčných skupín Slo-
venska a Českej republiky  v dňoch 1. a 2. 
decembra 2010 v Senci, kde nadviazalo 
pracovné kontakty s českými partnermi, 
s ktorými budeme realizovať projekty spo-
lupráce.  Konferencia MAS Senec 

Občianske združenie Partnerstvo 
– žiarsky región

nie. Tento komunitný plán sa podobá skôr komunitnému projeku. 
Má nadväznosť na projekt Prenčov – ružová dedina, ktorý sa 
realizoval v roku 2006.  Počas projektu sa vytvárali oddychové 
miesta a vysádzali ruže v obci.

Ruže boli zvolené na počesť A. Kmeťa, ktorý v obci dlhé roky 
pôsobil ako kňaz, botanik, archeológ a v oblasti Sitna objavil 
viac ako 300 druhov ruží.   Tie boli potrebné pre zveľaďovanie 
verejných priestranstiev a vytvorenie oddychových zón.

 V tomto projekte chceme pokračovať a vysadiť ruže aj 
v obydlí MRK ( kde vysadené ruže neboli) a tým im skrášliť ich 
životné prostredie, o čo mala cieľová skupina najväčší záujem, 
zariadiť aj ich odbornú prípravu aby sa členovia cieľovej skupiny 
vedeli o ne starať.

Komunitné plánovanie
v Banskej Štiavnici

Komunitný projekt je ďalej zameraný na rozvoj pracovných 
návykov a nadobudnutie zručností u dlhodobo nezamestnaných 
občanov, smerujúcich k zvýšeniu ich zamestnateľnosti prostred-
níctvom dobrovoľných aktivít skrášľujúcich verejné priestranstvá 
v obydlí MRK výsadbou ruží. 

Komunitné plánovanie aktuálne realizujeme so Slovenským 
červeným krížom a  so Slovenským zväzom telesne postihnutých 
v banskej Štiavnici. Ďalej dohodu o spolupráci sme podpísali s 
OZ Margarétka, NO Šukar Dživipen na Šobove.
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Na konci minulého školského roka sme vybavili obe triedy Základnej 
školy a tiež materskú školu interaktívnymi tabuľami, vďaka ktorým aj my 
môžeme vyučovať tými najmodernejšími technológiami. Tieto tabule sú 
dotykové, žiaci môžu na ne kresliť, písať, dopĺňať chýbajúce hlásky, 
čísla podľa povahy cvičenia. Najčastejšie ich žiaci využívajú na hodinách 
slovenského a anglického jazyka, na hodinách matematiky, vlastivedy 
a prírodovedy. Súčasťou sú aj reproduktory, takže žiak pri správnej alebo 
nesprávnej odpovedi má okamžitú spätnú väzbu o tom, či jeho riešenie 
bolo správne alebo nesprávne. Žiaci sa veľmi rýchlo naučili pracovať 
s tabuľou a vyučovacie hodiny sa stali pre nich pútavejšie. 

Každoročne sa stáva 
príchod Mikuláša veľkolepou 
udalosťou v našej obci, a to 
nielen pre našich najmenších 
ale aj pre ich rodičov, či starých 
rodičov.  Nebolo tomu inak ani 
tento rok 6. decembra. Mikulá-
ša tento raz sprevádzali hneď 
dvaja čerti a samozrejme anjel 
s plným košom sladkostí.

Hodinový kultúrny program, 
ktorý pripravili deti ZŠ s MŠ pod 
vedením svojich pani učiteliek, 

Minulý školský rok sme sa vybrali cestou neľahkou a dlhou. Je to 
cesta, ktorá ale vedie k veľkolepému cieľu. Vychovať mladého človeka, 
ktorý si bude vážiť prírodu a chce pomáhať pri jej zachovaní pre budúce 
generácie. Tým, že sme sa zapojili do celosvetového programu Zelená 
škola vedieme žiakov k získavaniu kladného vzťahu k prírode, aby sa 
v nej vedeli správať, ochraňovať ju a zveľaďovať.

Od septembra 2009 plníme akčný plán Zelenej školy, ktorý sme si 
vytýčili s cieľom znižovať odpad nielen v našej škole, ale aj v domác-
nostiach žiakov a v najbližšom okolí. Preto aby sme tieto ciele dosiahli, 
museli sme uskutočniť mnoho aktivít  o ktorých pravidelne informujeme 
nielen v priestoroch našej školy ,ale aj na našej internetovej stránke 
www.zsprencov.edu.sk Za naše snaženie sme boli odmenení diplomom 
Na ceste k Zelenej škole, ktorý osobne prevzala koordinátorka Zelenej 
školy riad. školy Mgr. Milena Havranová na konferencii „Škola zmeny“ 
vo Zvolene 22.októbra 2010.  Dvojročný akčný plán v oblasti odpadov 
plánujeme úspešne ukončiť v júni 2011. Veríme, že na konci školského 
roka 2010/2011 sa staneme aj my certifikovanou Zelenou školou  a za-
radíme sa tak k 31 tisíc škôl na celej naše modrej planéte Zem.

Celý kolektív detí, učiteľov a rodičov verí, že aj vy milí spoluobčania 
budete príkladom pre našich žiakov v tom, ako sa šetrne a ohľaduplne 
treba k prírode správať.  Je smutné keď športový areál, ktorý slúži pre 
všetkých, veľkých, či malých je neustále ničený a devastovaný. Takto 
to vyzeralo na jeseň, keď sme v krásnom počasí babieho leta využívali 
šancu zašportovať si Naše deti nad vandalstvom starších žiakov a pren-
čovskej mládeže len neveriacky krútili hlavami. A my tiež boli to kedysi 
naši žiaci? Ak sme sa chceli dobre cítiť museli sme si ten neporiadok 
upratať. Ale prečo my? pýtali sa naše deti, veď my sme to neurobili! Do-
kedy ešte budeme upratovať za druhých? Veríme, že raz príde ten čas 
a všetci si uvedomíme, že Prírodu máme len jednu – neničme ju.

Presvedčili sa o tom nielen 
naši žiaci ale aj ich rodičia, ktorých 
sme pozvali na tvorivé popolud-
nie do základnej školy, aby sme 
spoločne vytvorili rôzne výrobky 
z odpadov.

Čo všetko sa nám podarilo 
o tom sa mohli občania presved-
čiť aj v kultúrnom dome, kde sme  
v októbri urobili malú výstavku.

K plnohodnotnému využívaniu didaktickej techniky a IKT tabu-
le v materskej škole nám významne pomohla dodávka a montáž  
žalúzií na okná  s realizáciou ktorých nám pomohol sponzor: B 
– spol. Stanislav Buzalka z Banskej Štiavnice a ktorému sa chceme 
i touto cestou poďakovať. Mgr. Milena Havranová

Už aj v našej škole 
vyučujeme moderne

Sme na ceste k Zelenej škole

Aj odpad sa dá využiť

Poďakovanie za sponzorstvo

Opäť prišiel Mikuláš
zožal obrovský úspech nielen 
u Mikuláša, ale aj u všetkých 
našich prítomných. Deti boli 
odmenené sladkou odmenou. 
Diváci si mali možnosť po 
skončení programu zakúpiť 
vianočné ozdoby a dekorácie 
z dielne pani učiteliek. Všetkým, 
ktorí kúpou výrobkov a ozdôb 
prispeli a podporili deti, ktoré sa 
z nich budú tešiť 23. decembra 
na vianočnej besiedke v podobe 
hračiek, srdečne ďakujeme.
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Rok sme začali vystúpením na Novoročnom koncerte v Pren-
čove, vo februári sme sa vyšantili ako „maškari“, na poslednom 
fašangu a nafotili sme zimné prenčovské dobové kroje. V marci 
sme  od ochotných spoluobčanov  zozbierali  starodávne foto-
grafie našich predkov a nechali sme ich naskenovať,  aby sa 
zachovali pre ďalšie generácie.

DIVADELNO – FOLKLÓRNA SKUPINA PRENČOVAN
ČO VŠETKO SME STIHLI V ROKU 2010?

        
Život  niekedy  prináša  aj  smutné  chvíle, to sa stalo aj nám 

a tak sme začiatkom júna odprevadili našu drahú Ľubku Steh-
líkovú, na jej poslednej ceste.  V tomto istom mesiaci, sa nám 
podarilo nafotiť letné, pracovné  i slávnostné dobové oblečenie 
do pripravovanej knihy o odievaní pod Sitnom.     

Mesiac Apríl sa niesol  v  znamení  nového divadelného pred-
stavenia „Hrôza, čo sa robí...“, ktoré sme odohrali  osem krát. 

Počas krásneho Mája, sme potešili divákov pri „Stavaní mája“ 
v obci . Zaspievali  a zatancovali sme našim  ženám –matkám, 
pri príležitosti Dňa matiek  a   predstavili sme sa malým divákom 
na rozprávkovom lese v Počuvadle.

V júli sme úspešne reprezentovali našu obec na folklórnych 
slávnostiach PODHORIE 2010 a v auguste sme  sa predstavili 
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Náš klub má tohto roku tiež také malé jubileum, lebo je to 
práve 5 rokov ako sme zahájili činnosť klubu v našej obci. Pri-
činilo sa o to viacej členov, ktorí majú nemalú zásluhu na jeho 
založení. Podnet pre jeho založenie dala pani starostka Mgr. 
A. Ciglanová. O tom, že to bol dobrý krok, svedčia i vyjadrenia 
starších občanov, ktorí radi chodia do klubu najmä v zimných 
mesiacoch.

Činnosť nášho klubu za toto obdobie bola rôznorodá. Organi-
zovali sme rôzne zájazdy či už na kúpaliská do Veľkého Medera, 
Sklených Teplíc, na divadelné predstavenia do Zvolena, navštívili 
sme Štiavnické múzeum, pozreli sme si štiavnický betlehem, 
navštívili sme i Námestie Európy v Komárne. Zorganizovali 
sme návštevy našich členov v Domove dôchodcov v Banskej 
Štiavnici, a potom nás navštívili zas oni v našej obci.

Klub dôchodcov informuje

Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú na kultúrnom progra-
me obecných osláv „Podsitnianske dni hojnosti“. Usporadúvame 
si rôzne posedenia v klube – či už na Fašiangy, Vianoce, Deň ma-
tiek, ... No organizujeme i iné akcie, ako napríklad opekačky.

Radi privítame medzi sebou i ďalších nových členov, ktorí by 
iste priniesli nové nápady do našej činnosti v klube. 

Vybavenie klubu máme pomerne veľmi dobré. Veď máme 
televízor počítač, rôzne hry. Chystáme sa zapojiť do našej 
činnosti všetkých členov a to „Dôchodca baví dôchodcu“, ktoré 
navrhla pani Cútová.

Verím, že naša činnosť sa opäť rozbehne tak, ako to bolo 
predtým ku spokojnosti všetkých členov. Už nám chýba len teplá 
miestnosť, kde by sme sa schádzali.  

Brnáková  Vilma

divákom na Podsitnianskych dňoch hojnosti , v scénickom  pro-
grame, „Jeseň pod Sitnom,“ pri ktorom nám pomohli aj členovia 
Klubu dôchodcov v Prenčove.  Koncom augusta to bolo vystúpe-
nie na Hrušovskej paráde v obci Hrušov.

V Októbri  sme  hosťovali  na  Sebechlebskej  oberačke vo 
večernom  hodinovom vystúpení.  Keďže je október mesiacom úcty 
k starším ,počas slávnostnej akadémii, organizovanej obcou, sme 
tancovali a spievali našim starším spoluobčanom a jubilantom.  Od 
novembra, zbierame a zapisujeme staré , už zabudnuté piesne, 
ktoré  chceme použiť k vydaniu nového CD nosiča.

Je tu koniec roka 2010 a ja chcem pri tejto príležitosti poďako-
vať ,folkloristom a divadelníkom  za všetko krásne, čo tohto roku 
vykonali a zaželať im veľa zdravia, trpezlivosti a chuti, do ďalšej 
práce pri uchovávaní folklóru a divadelníctva v našom regióne.  
Nech ich táto práca, stále viac a viac teší a napĺňa.
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Tak sa dá jednou vetou zhodnotiť účinkova-
nie futbalistov Prenčova v jesennej časti sezóny 
2010/2011 v súťaži II. trieda – Juh.

  Naše mužstvo začalo vysokou prehrou vo 
Veľkej Lehote, no včas sa spamätalo a v na-
sledujúcom kole vydrelo doma víťazstvo 3:2 
s Malou Lehotou. V 3. kole mužstvo zohralo 
smutný zápas v Ostrom Grúni, kde prehralo 4:
3, no nebyť zahodených šancí, mohlo získať 
minimálne bod za remízu. V domácom derby 
s Banskou Belou mužstvo nezvládlo zápas po 
taktickej stránke, hralo nedisciplinovane a pre-
hralo vysoko 5:1. Naopak, mužstvo vynikajúco 
zvládlo zápas v Sklených Tepliciach, kde odo-
lalo nielen tlaku súpera, ale aj tlaku rozhodcov, 
zvíťazilo 4:2 a získalo 3 cenné body. Veľmi 
ľahko získalo naše mužstvo aj ďalšie 3 body, 

Uplynulo už viac ako 66 rokov od vyvrcholenia národno - oslobod-
zovacieho boja na Slovensku v SNP. Tento rok sa konal XIV. zjazd  
SZPB.  Rád by som, preto pripomenul  hlavne mladej generácii, niek-
toré dôležité udalosti. Už v revolučných rokoch 1848 – 1849 vystúpil  
slovenský národ so zbraňou v ruke za svoje politické a národné práva. 
16. Septembra 1848 vznikla vo Viedni Slovenská národná rada, ako 
najvyšší  slovenský, vojenský a politický orgán. Na jej čele stáli taký 
národovci, ako Štúr, Hurban, Hodža a ďalší. Táto prvá SNR vytýčila 
cieľ svojho boja za svojbytnosť, emancipáciu a sociálnu spravodlivosť 
, formujúceho sa  slovenského národa.  Dôsledky  I. svetovej vojny 
umožnili  vznik nových štátov, kedy nastalo i naše spojenie s českým 
národom a vytvorenie prvej Československej republiky.

Jej vznik znamenal veľký posun vo vývoji  slovenského náro-
da o jeho záchranu, pretože v tom čase sa podmienky v Uhorsku 
zhoršovali tak, že nám hrozil zánik. Z toho možno usúdiť, že i počas 
ďalších rokov sa vytvárali revolučné podmienky, obzvlášť  pri  vzniku 
Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1944 sa kládli základy pre vznik 
SNP.  Tieto kľúčové udalosti je potrebné zverejňovať a pripomínať, 
hlavne našej ľahko ovplyvniteľnej, dorastajúcej mládeži. Zmeny v na-
šej spoločnosti po roku 1989, majú veľký vplyv na myslenie a dianie, 
občanov, organizácií, alebo aj samotných politických strán a hnutí.  
Žiaľ na Slovensku sa opäť organizujú sily, ktoré sú kópiou fašistických 
strán a organizácií, ktoré pôsobili vo vojnových rokoch 1939 – 1945. 
Zamyslime sa preto nad odkazom protifašistického odboja, ktorý 
nesmieme meniť, aby sa v budúcnosti znovu neprelievala nevinná 
krv, aby sa história nezopakovala. Naša členská základňa v Prenčove 
má už len osem členov, boli by sme radi, keby Vás  história oslovila, 
a medzi nás prišla aj mladšia generácia, ktorej záleží na našom malom 
Slovensku. Za výbor SZPB, Adámy Pavol

Som veľmi rád, že náš miestny odbor Matice Slovenskej v Prenčove, 
tohto roku znovu ožil.  Keďže predošlé vedenie sa vzdalo, bez odovzdania 
akejkoľvek evidencie, začíname takmer od nuly. Naše rady sa doplnili 
členmi folklórnej skupiny Prenčovan a členmi Klubu dôchodcov, takže 
dnes evidujeme 35 členov. V októbri  tohto roku som sa ako novozvo-
lený predseda zúčastnil predprípravného  rokovania oblastného výboru  
Matice slovenskej v Žiari nad Hronom.  A v dňoch   19 – 20. novembra 
2010, som sa zúčastnil, ako delegát na valnom zhromaždení  Matice 
slovenskej, ako jeden zo 460 delegátov z celého Slovenska.  Hlavným 
bodom valného zhromaždenia, bola voľba nového predsedu Matice 
slovenskej, ktorým sa stal : „Ing Marián Tkáč, PhD.“ Namiesto dvadsať 
rokov predsedajúceho  Ing. Jozefa Markuša.   Keďže začíname akoby od 
začiatku, prajem našej obnovenej  MS, veľa síl  a chuti do ďalšej práce, 
v nasledujúcich  rokoch. Adámy Pavol

Požiarna ochrana má v našej obci už dlhoročnú tradíciu. Veď 
i teraz máme v našej organizácii členov, ktorí už niekoľko desaťročí 
sú jej členmi. Mnohokrát pomohli i tam, kde bolo veľmi potrebné. Sú to 
napr. pán A. Osvald, ktorý je už 42 rokov členom PO. Ďalší, ako napr. 
p. V. Gregáň, st., p. P. Hronec a p. J. Lúdik, sú členmi PO už 34 rokov. 
Viacerí sú členmi už viac ako 20 rokov. Mnohí z nich pomohli veľakrát 
pri rôznych živelných pohromách (požiare, povodne) a zúčastnili sa 
rôznych požiarnych súťaží, starali sa o požiarnu techniku. I súčasní 
mladí členovia sú dosť iniciatívni, len niektorým z nich chýba trochu 
viac zodpovednosti a ochoty pracovať pre iných. Je chválihodné, ako 
sa vedia zapojiť do prác pri stavaní mája, do športových aktivít (mnohí 
sú výborní futbalisti), do kultúrnej činnosti – sú členovia folklórov – FS 
Prenčovan, kde často reprezentujú našu obec. Zato im patrí vďaka. No 
viac by sa mohli venovať práci v oblasti požiarníctva. Získať pre túto čin-
nosť mládež, deti zo ZŠ, aby sa i oni mohli zúčastňovať rôznych súťaží, 
tak ako je to i v iných obciach. Verím, že deti by mali o túto prácu záujem. 
Takto by sa rozbehla i táto činnosť, kde ešte máme určité rezervy. Preto 
by sme radi privítali ľudí, ktorí by sa tejto činnosti venovali. Chýba už 
len trošku vlastnej iniciatívy a pevnej vôle, veď mladých a šikovných 
ľudí máme v našej obci dosť. I miestny obecný úrad nám v našej práci 
veľmi pomáha a ide nám vždy v ústrety, hlavne čo sa týka zabezpečenia 
dobrej požiarnej techniky.      Brnáková Vilma

Obecný úrad je v čase od 23.12.2010 do 3.1.2011 
zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Matrikárka 

oznamujeme, že v prípade akejkoľvek matričnej udalosti 
sa môžu kontaktovať na čísle telefónu 0911482205.

Zlý začiatok, dobrý koniec
nakoľko mužstvo z Hronského Beňadika nepri-
cestovalo a hoci na futbalovom zväze žiadalo 
o náhradný termín zápasu, futbalový zväz mu 
nevyhovel, pretože dôvody pre ktoré neprices-
tovali boli nedôveryhodné. V predposlednom 
kole naše mužstvo nastúpilo na zápas v Hor-
ných Hámroch a kvalitnému súperovi dokázalo 
odolávať prvý polčas. V druhom polčase inka-
sovalo dva góly a prehralo tak 2:0. Zápasom 
jesene bolo podsitnianske derby, v ktorom naše 
mužstvo nastúpilo proti Banskej Štiavnici – B. 
Mužstvo Banská Štiavnica – B bolo zložené 
z hráčov A – mužstva, ktoré hrá IV. ligu a z fut-
balistov, ktorí ešte pred rokom hrali za mužstvo 
Prenčova. V stretnutí, ktoré sa odohralo pred 
početnou diváckou kulisou (bohužiaľ, väčšina 
fanúšikov bola z B. Štiavnice), bolo sebavedo-

mé mužstvo Banskej Štiavnice – B počas ce-
lého zápasu lepším mužstvom, no naši chlapci 
dokázali odolávať súperovi až do samého kon-
ca zápasu. Čerešničkou na torte bol víťazný gól 
nášho mužstva v poslednej minúte stretnutia. 
Prenčov zvíťazil 2:1 a zatiaľ čo sklamanie Štiav-
ničanov bolo veľké, radosť Prenčovanov bola 
obrovská. Týmto zápasom skončila jesenná 
časť súťaže, v ktorej naše mužstvo obsadilo 
6. miesto, získalo 12 bodov, čo je o polovicu 
viac ako minulý rok a naznačuje to, že mužstvo 
sa postupne zlepšuje. Hlavnou úlohou do jarnej 
časti súťaže je stabilizovať káder tak, aby v ňom 
hrali tí hráči, ktorí majú o futbal seriózny záujem, 
sú ochotný trénovať, zodpovedne a pravidelne 
chodiť na všetky zápasy.

Ján Dolinský 

OZNAM

ZÁKLADNÁ  ORGANIZÁCIA  ZVÄZU  
ROTIFAŠISTICKÝCH  BOJOVNÍKOV 

V PRENČOVE  INFORMUJE:

OBČANIA  A HISTÓRIA  
ODBOJA  NA  SLOVENSKU

MIESTNY  ODBOR  MATICE  
SLOVENSKEJ  V PRENČOVE

Požiarna ochrana 
v obci Prenčov
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Programový rozpočet obce Prenčov na rok 2011
Bežné príjmy Rozpočet

2011kate-
gória

položka pod-
položka

príjem

1 100 DAŇOVÉ  PRÍJMY 141652,00
2
3 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 105000,00
4 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 

samospráve
105000,00

5
6 120 Dane z majetku 10622,00
7 121 daň z nehnuteľností 10622,00
8 001 - z pozemkov 8265,00
9 002 - zo stavieb 2324,00
10 003 - z bytov 33,00
11
12 130 Domáce dane na tovary a služby 26030,00
13 133 001 daň za psa 530,00
14 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady
5000,00

Dań za verejné priestranstvo 20000,00
15 133 004 za dobývací priestor 500,00
16 200 NEDAŇOVÉ  PRÍJMY 68600,00
17
18 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva ma-

jetku
54000,00

19 212 príjmy z vlastníctva
20 003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 14000,00
21 003 z prenajatýc h bytov 40000,00
22 - prenájom budov 4620,00
23 - prenájom bytových a nebytových priestorov 13000,00
22
23 220 Administratívne a iné poplatky a platby 6300,00
24 221 004 administratívne poplatky - ostatné
25  - výherné prístroje 1495,00
26  - ostatné poplatky 960,00

222 003 pokuty a penále za porušenie predpisov 3000,00
27 223 001 poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov 

a služieb
28 - za relácie v miestnom rozhlase 330,00
29 - za služby technickej dokumentácie - z 

recyklačného fondu
170,00

30 - prostriedky z recyklačného fondu a za 
vysepar.KO  -rôzne poplatky 

1990,00

31  - úhtada nájomníci za služby 170,00
32  - poplatky za stravné 1125,00
33
34 - cintorínske služby - hrobové miesta 60,00
35
36 200 PRÍJMY ŠKOLSKÉ  ZARIADENIE 8300,00
37 223 003 - za materskú školu 320,00
38 - za školský klub detí 180,00
39 - stravné 6000,00
40 212 003 -prenájom bytu 1800,00

Bežné príjmy Rozpočet 
2008kate-

gória
položka pod-

položka
### Detské jasle 2390,00
### 223 002 poplatky a platby za jasle 2180,00
### 223 003 poplatky a platby za stravné 210,00
### Zariadenie opatrovateľskej služby 2880,00
### 223 001 ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie 2880,00

### Opatrovateľská služba 1572,00
### 223 001 poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov 

a služieb
1400,00

### 223 001 poplatok za opatrovateľskú službu (matky 
s deťmi)

22,00

### 223 001 poplatok za opatrovateľskú službu (choroba) 10,00
### 223 001 rozvoz stravy 140,00
### Správa - týždenný a denný pobyt 3678,00
### 223 001 ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie denný 

a týžd.pobyt
640,00

### 223 001 ubytovanie, zaopatrenie celoročný pobyt 3020,00
### 212 003 príjmy z prenajatých budov, priestorov a 

objektov
13,00

### 212 001 poradovník 5,00
41
42 300 GRANTY  A  TRANSFERY 64854,00
43 310 312 Transfery v rámci verejnej správy
44 001 na školstvo 46600,00
45 na matriku 1992,00
46 Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, 

doprava
664,00

PRÍJMY kategória položka podpoložka príjem Rozpočet 
2011

1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 275106,00
2 FINANČNÉ OPERÁCIE 447300,00
3 KAPITÁLOVÉ dotácie SPOLU: 716042,00
4 PRÍJMY SPOLU: 1438448,00

VÝDAVKY kate-
gória

po-
ložka

podpoložka výdavok Rozpočet 
2009

1 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 253683,00
2 FINANČNÉ OPERÁCIE 5206,00
3 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 1179559,00
4 VÝDAVKY SPOLU: 1438448,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia Rozpočet na rok 2011
1 Bežné príjmy spolu: 275106,00
2 Bežné výdavky spolu: 253683,00
3 z toho:
4 Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 8700,00
5 Program 2:   Propagácia a marketing 770,00
6 Program 3:   Interné služby obce 9810,00
7 Program 4:   Služby občanom 2642,00
8 Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok 0,00
9 Program 6:   Odpadové hospodárstvo 10000,00
10 Program 7:   Pozemné komunikácie 1000,00
11 Program 8:   Vzdelávanie 98454,00
12 Program 9:   Kultúra 7600,00
13 Program 10: Šport 2700,00
14 Program 11: Prostredie pre život 8564,00
15 Program 12: Bývanie 630,00
16 Program 13: Sociálne služby 14735,00
17 Program 14: Podporná činnosť 88078,00
18 Prebytok

bežného rozpočtu: 21423,00
19 Kapitálové príjmy spolu: 716042,00
20 Kapitálové výdavky spolu: 1179559,00
21 z toho:
22 Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 1179559,00
23 Program 2:   Propagácia a marketing 0,00
24 Program 3:   Interné služby mesta 0,00
25 Program 4:   Služby občanom 0,00
26 Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok 0,00
27 Program 6:   Odpadové hospodárstvo 0,00
28 Program 7:   Pozemné komunikácie 0,00
29 Program 8:   Vzdelávanie 0,00
30 Program 9:   Kultúra 0,00
31 Program 10: Šport 0,00
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
37 kapitálového rozpočtu: 0,00
38 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 991148,00
39 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 1433242,00
40 Schodok -442094,00
41 F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *
42 Príjmy* 447300,00

Fond opráv  b.j. 300,00
43 Úver ŠFRB na 2 x 12 b.j. 447000,-

Komunál – umiver. Úver 0,00
44 Výdavky* 5206,00
45
45 Splatenie komunálneho úveru 0,00
46 ŠFRB 5206,00
47 Výsledok hospodárenia 0,00

47 Hlásenie pobytu občanov a register 
obyvateľov

200,00

48 stravné deti v hmotnej núdzi 1500,00
49 Osobitný príjemca 4000,00
50 na cestovné deti v ZŠ 200,00
51 na školské potreby 300,00
52 z UP na novovytvorené miesto v školskej 

jedálni
670,00

53 z UP na novovytvorené miesto 7164,00
54 na vzdelávacie poukazy 780,00
55 na materskú školu 784,00
56
57
58 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 275106,00

* - 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 pre-
vody z peňažných fondov obce a realizujú  návratné  zdroje  financovania  a ich splácanie. 
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
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CUKRÁREŇ Prenčov
Vás všetkých srdečne pozýva na

Štefanskú zábavu
dňa 26.12.2010 o 21.00 hod.

hrá DJ Veselovský Milan
vstup ZDARMA

Všetkých vás srdečne pozývame na

Novoročný koncert
ktorý sa bude konať

dňa 2. januára 2011 o 15.00 hod.
v Evanjelickom kostole v Prenčove

Program: 
1. Evanjelický zbor z Prenčova
2. Spoločné vystúpenie – Anežka Slančíková, súrodenci Feriancoví a sestry Lipovské
3. Folklórna skupina „Baďanačkanka“
4. Vianočné piesní v podaní Frankofónnej skupiny z Banskej Bystrice
5. Spevokol zo Slatinských Lazov
6. Miestna folklórna skupina „Prenčovan“


