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PRENČOVAN
Občasn ík  obce  Prenčov

Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťan-
ským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú 
umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.  

Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. 
Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom 
splne mesiaca - 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 inten-
zívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša 
Krista. 

Tento rok Veľkonočné sviatky začínajú 28.3. 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 Obecného úradu

Pravidelné stretnutia starostov 
obcí zoskupených v Združení miest 
a obcí Žiarskeho regiónu sa koná 
štvrťročne a tentoraz sa konalo 
u nás.

Stretnutie sa začalo o 9.30 hod. 
a skončilo sa popoludní o 14.00 hod. 

Vyznačovalo sa vysokou účas-
ťou. Zúčastnilo  sa  ho 54 starostov  
a primátorov obcí z okresov Žiar 
n/Hr., Banská Štiavnica a Žarnovica. 
Stretnutie viedla pani Ing. Božena Ko-
váčová, predsedníčka regionálneho 
ZMO Žiarsky región. 

Nosnými témami stretnutia bolo 
školstvo, centrá voľného času, Ná-
rodný projekt opatrovateľská služba, 
aktuálne  informácie zo zasadnutia 
predsedníctva a rady ZMOS-u.

Nosnou témou  stretnutia bola  
prezentácia činnosti  MAS Zlatá 
cesta, o ktorej informovala mana-
žérka MAS J.Bačíková a  Leader po 
roku 2013, informácia o Pozičnom 
dokumente EK pre  nové  programo-
vé   obdobie  2014-2020,  o príprave 
Partnerskej  dohody SR a možnosti 
integrovaného prístupu pre miestny 
rozvoj, ktorú   odprezentovala  Mgr. 
A. Ciglanová D. Ečeková

Marcový ZMO - Žiarsky región v Prenčove
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Tento rok je k nám zima mi-
moriadne štedrá. Bohatá snehová 
nádielka sa nám niekoľkokrát 
vrátila a údržbu chodníkov sme 
už prestávali zvládať. Preto sa 
Obec rozhodla pre kúpu snežnej 
frézy. Frézu sme už vyskúšali na 
našich chodníkoch. Po jej použití 
už zostáva chodníky iba dočistiť 
a o to sa postarajú naši aktivační 
pracovníci.

Náklad na Zimnú  údržba  od 
začiatku roku prekročil 3 ročné 
maximum.  D. Ečeková

ZŠ Prenčov a ZŠ Svätý Anton 
sa od začiatku roka 2013 tešia 
s moderného vybavenia. V rámci 
OPV vyhláseného MŠVVaŠ obec 
Prenčov realizuje projekt „Ďalšie 
vzdelávanie príslušníkov MRK 
v obci Prenčov“  v rozpočte projektu  
je na  vybavenie škôl vyčlenených 
35 324 € vďaka týmto prostriedkom 
obec Prenčov zakúpi pre školy  ZŠ 
Prenčov a ZŠ Svätý Anton v projek-
tovom období  2012 – 2014 nové 
didaktické pomôcky, hudobné 
nástroje, audiovizuálne pomôcky, 
športové vybavenie, laboratórne 
zariadenie a iné dôležité pomôcky 
skvalitňujúce proces vyučovania 

Tento rok sa bude v našej obci konať už XIII. Roč-
ník Podsitnianskych dní hojností v Prenčove na rínku 
10.8.2013. Podsitnianske dni hojnosti v Prenčove za 
dvanásť rokov vyrástli z malej  dedinskej slávnosti na-
vštevovanej prevažne obyvateľmi Prenčova a okolitých 
obcí na regionálne vyhľadávaný ľudový festival, ktorý 
v roku 2012 navštívilo 2000 návštevníkov. Je teda našou 
výzvou do budúcnosti zvyšovať úroveň podujatia, no záro-

veň uchovať jeho komornú atmosféru  a naďalej pripomínať návštevníkom, 
že pod velebným Sitnom prebývajú pohostinní ľudia s dobrým srdcom. Pri 
príprave nasledujúceho  XIII. Ročníka sa zamýšľame, ako rozvinúť koncepciu 
podujatia, tak aby prilákalo návštevníkov  svojou jedinečnosťou. Súčasný 
trend rozmáhajúcich sa mnohorakých podujatí nás stavia pred neľahkú úlohu 
vymaniť sa s konvencie, ktorá meria kvalitu podujatia podľa masy návštevní-
kov alebo počtu odparkovaných áut. Veríme, že Podsitnianske dni hojnosti 
v Prenčove si aj naďalej uchovajú svoju ľudskú podobu, ktorú každoročne 
vytvárajú ľudia podieľajúci sa na ich realizácii. Touto cestou sa chceme poďa-
kovať všetkým Prenčovanom, ktorí vkladajú svoju energiu a drahocenný čas 
do náročných príprav, či intenzívnej realizácie podujatia. Klubu dôchodcov, 
FSk Prenčovan a FDS Širinke za neoceniteľný scénický program autentického 
folklóru, zachytávajúci život a zvyky našich predkov.  Futbalovému oddielu za 
pružnú organizáciu dopravy.  Poľovníckemu združeniu za vnikajúci guľáš. Or-
ganizátorom Prenčovského kotlíka za novú iniciatívu a realizáciu súťaže. Or-
ganizátorom Gazdovského dvora s ukážkou historických roľníckych zariadení. 
Koscom zo Školy ručného kosenia. Gazdinám, pohostinstvám a krčmárom, 
že  návštevníci mohli ochutnať tradičné prenčovské špeciality a nevyschlo 
im pri tom v krku. Realizátorom súťaže Ochutnávka prenčovského páleného. 
Lukostrelcom. Rybolovu. Tímu ktorý sa stará o vzhľad dediny, zabezpečuje 
technické zázemie a organizačnú funkčnosť podujatia.  Spolu 20% obyvateľov 
Prenčova a skoro pol roka príprav,  už teraz ĎAKUJEME  za ochotu podieľať 
sa na organizovaní aj tohtoročných  Podsitnianskych  dní hojnosti.

Pre XIII. Ročník pripravujeme zaujímavý interaktívny, ľudový, sprievodný 
program a kvalitný hlavný folklórny  program, v ktorom  vystúpia FSk Podhoran 
z Rohožníka, FS Inovec zo Zlatých Moraviec, Ľudová hudba Tisovník a Ľu-
dová  hudba  Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu s FS Jánošík Fiľakovo, 
FSk Prenčovan a FDS Širinka z Prenčova, FS Mostár z Brezna.

Postupujeme aj v organizačných krokoch zvyšujúcich kvalitu služieb, 
techniky a komfortu podujatia. Nemalé úsilie vynakladáme na jeho propagá-
ciu nielen na regionálnej úrovni. Ciele Podsitnianskych dní hojnosti v dlho-
dobom merítku zahŕňajú zviditeľnenie našej obce aj ako miesta vhodného 
pre cestový ruch. V posledných rokoch prešlo zabezpečenie občerstvenia, 
ochutnávok miestnych špecialít a tradičných jedál z pliec  obce na súkromný 
sektor, ktorý sa tejto úlohy zhostil a každoročne zvyšuje úroveň svojich 
služieb. Vnímame to ako obrovský úspech a zároveň dúfame, že pri zvy-
šujúcom sa počte návštevníkov bude rásť aj chuť Prenčovanov  podnikať 
v tejto oblasti, tak aby sme boli naďalej schopní pokrývať túto oblasť služieb 
na vlastnej úrovni. Keďže sa náš festival rozširuje potešíme sa každému 
dobrovoľníkovi , ktorý  sa rozhodne priložiť ruku k dielu k úspešnému prie-
behu  nášho festivalu.

Ohľadne organizačných informácií, účastníckych podmienok a ďalších 
otázok kontaktujte: Koordinátora PDH 2013 Kontakt: 0948 194 630

Mgr. Art. Hana Ciglanová

je od 1. 1. 2013 kombinovaným 
zariadením sociálnych služieb. Ka-
pacita zariadenia je pre Zariadenie 
pre seniorov 10 miesta a Zariade-
ním opatrovateľskej služby 16 
miest. Obec na jeho prevádzku 
získala dotáciu z Ministerstva 
práce, soc. vecí a rodiny. Aktuál-
ne máme 20 klientov. Garsónky sú 
obsadené a k dispozícii sú už len 
dvojizbové byty, ktoré momentálne 
upravujeme aby boli vhodné pre 
dvoch klientov. Nakoľko je v  za-
riadení nepretržitá prevádzka sa 

Ako sme Vás už pred časom informovali, Obec Prenčov sa 
zapojila do výzvy vyhlásenej OZ MAS Zlatá cesta s projektom 
Rekonštrukcie zázemia šatní a sociálnych zariadení na miestnom 
futbalovom štadióne.

Projekt bol podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007 
– 2013 - Leader   sumou 19.350,-€., MF SR  3860,-E Obec na 
projekt prispela aj z vlastných zdrojov 6 000,-Eur, Celkový náklad 
je 29 210 €.

Práce  realizovala firma COMBIN Banská Štiavnica počas zimnej 
prestávky vo futbalovej sezóne. Predmetom zákazky bola výmene 
okien, dverí, podláh, obkladov dlažieb, spŕch a WC, výmena rozvo-
dov elektriny, vody  a kanalizačného vedenia, zariadenie šatňovým 
nábytkom, výmena odkvapových žľabov, vykurovacích telies a pece 
na pevné palivo. 

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného objektu sa konalo 
v sobotu, 16. marca 2013 o 15.00 hod. Červenú stuhu, ktorá objekt 
pečatila slávnostne prestrihla za obec Prenčov pani starostka Mgr. 
A. Ciglanová, za súčasných futbalistov pán J. Dolinský a za bývalých 
hráčov pán Ing. J. Priebera. Každý prítomný sa mohol ísť pozrieť do 
priestorov štadiónu, aby videl ako to tam vyzerá po rekonštrukcii. 

Po slávnostnej ceremónii sa odohral Exhibičný futbalový zápas, 
ktorý sa len tak nevidí. Odohrali ho súčasní hráči a Legendy prenčov-
ského futbalu. Rozhodcom stretnutia bol pán Ing. J. Beňovic.

Legendy sa nedali zahanbiť mladými hráčmi a zápas skončili úc-
tyhodným stavom 4:3 pre súčasných futbalistov. Pre Vás, ktorí ste sa 
na tento zápas neboli pozrieť uvediem aspoň pár mien z tímu Legiend 
– K. Chovan, J. Frčka, Ing. J. Priebera,  V. Trebuľa,  Ľ. Vlačuha

K dobrej nálade prispel výborný guláš, ktorý varil ho pán Pela-
chy, na zahriatie bol pripravený teplý  grog, ktorý zasponzorovala 
Obec. Svoj bufet mal otvorený aj pán Štefánik, ktorý ponúkal iné 
obľúbené nápoje.

Prajeme  futbalistom, aby sa v týchto vynovených priestoroch 
dobre cítili a aby bola sezóna 2013/2014  úspešná.

D. Ečeková

Podsitnianske dni hojnosti 2013 SENIOR PARK PRENČOV
vytvorili nové pracovné miesta pre 
štyroch obyvateľov na  pracovné 
zmluvy a dve miesta sú dobrovoľ-
níctvo cez ÚPSVaR. Klientom sa 
poskytuje opatrovateľská služba, 
záujmová činnosť, služby práčov-
ne a prepravná služba. V rámci 
záujmovej činnosti sa stretáva-
me každý utorok v spoločenskej 
miestnosti, kde prebieha tvorivá 
činnosť a raz mesačne je oslava 
narodenín. Naši obyvatelia sa 
zapájajú aj do činnosti miestneho 
Klubu dôchodcov.  

Obecný futbalový klub 
prevzal nové priestry

Moderné vybavenie základných škôl

Zima nás neopúšťana školách. Dôležitým vybavením 
pre školy je najmä ďalšia interak-
tívna tabula, zariadenie dvoch po-
čítačových tried, nové interaktívne 
výučbové softvéri z oblastí multi-
mediálnej technológie, prírodných 
vied, chémie, biológie, geografie, 
anglického a slovenského jazyka. 
Vybavenie pomôže základným 
školám pokračovať vo svojej mo-
dernizácii a spĺňať tak vysoké náro-
ky, ktoré sú na školy v dnešnej dobe 
kladené. Veríme, že modernizáciu 
škôl ZŠ Prenčov a ZŠ Svätý Anton 
ocenia nielen súčasný žiaci, ale aj 
rodičia budúcich školákov.

Mgr. Art. Hana Ciglanová
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Všetci sme sa tešili na „Novoročný koncert“, ktorý sa stal tradíciou 
a aj tento rok ho spoločne zahájili starostka obce spolu so zástupcami 
oboch cirkví v obci. Novoročný koncert sa tento rok uskutočnil  dňa 
6. januára 2013 v Evanjelickom kostole  v Prenčove.  V slávnostnom 
programe vystúpili:

- Evanjelický Prenčovský cirkevný zbor
- Katolícky spevokol z Prenčova.
- Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ
- Miestna folklórna skupina Prenčovan.          
Po koncerte boli všetci pohostený koláčmi a slaným pečivom, 

ktoré pripravili naše šikovné  gazdinky za čo im srdečne ďakujeme. 
Poslanci OZ navarili výborný punč. Táto slávnostná Novoročná 
nedeľa určite dlho zastane v pekných spomienkach všetkých  zú-
častnených.  A.Kriegerová

Začiatok marca je významne zapísaný v dejinách našej 
obce. Práve 3. marca 1945 oslobodili vojská Červenej armády 
našu obec z krutých rúk fašistických okupantov.  Preto aj tento 
rok sme si pietnym aktom pri pamätníku padlých v Prenčove 
spomenuli  na všetkých hrdinov ktorí položili svoje životy, aby 
sme my mohli žiť v mieri.  Kyticu kvetov k pamätníku položil 
p. Adámy Pavol a starostka obce Mgr. Alena Ciglanová spo-
lu so zamestnancami Obecného úradu, s pani učiteľkami 
a žiakmi Základnej školy v Prenčove. Pri tejto príležitosti, 
bola odvysielaná relácia v miestnom rozhlase na počesť 
oslobodenia obce.   A.Kriegerová

DOMOV
 

Domov je stará – košatá jabloň, čo krásne plody núka.
Domov je zrobená dlaň otca, keď pohladí ťa jeho ruka.

Domov je srdce matkino, keď k hrudi dieťa túli,
domov je bránka, pre teba vždy otvorená.

Domov sú nebesá, keď pokľakneš si na kolená.
Domov je všade, kde s tebou je Pán,

podaj mu svoju unavenú dlaň.

Emília Cútová

Už po 38. krát oťaželi 
dosky javiska kina Vatra 
v Novej Bani divadelnými 
ochotníkmi. Tohto roku sa Re-
gionálny festival ochotníckeho 
divadla v Novej Bani konal 
v dňoch  22. až 24. 3. 2013. 
Po niekoľkoročnej odmlke sa 
na prehliadku prihlásil aj náš 
divadelný kolektív s minulo-
ročnou hrou  „ Na chvoste ...“ 
v réžii, Mgr. Aleny Ciglanovej.  V Novej Bani sa nám vždy dobre hrá, pre 
skvelých divákov. Novobančania sú naučení chodiť na divadlo a vedia 
oceniť hercov. Každý rok preto okrem klasických cien vyhodnotia aj 
víťaza diváckej ankety. Tento rok sme si „Cenu divákov,“ odniesli mi do 
Prenčova v podobe vynikajúcej torty. Taktiež sme si prevzali ocenenie 
za kolektívne herectvo. Na krajskú súťažnú prehliadku porota nomino-
vala divadelní kolektív ČIPRCHA z  Kremnice, ktorá sa predstavila hrou 
ruského autora V. Jorefejeva „ MOSKVA  PETRUŠKY“. Všetci ocenení 
dostali od odbornej poroty aj vecné ceny.  A. Kriegerová

NOVOROČNÝ  KONCERT

SPOMÍNALI SME NA 
OBETE VOJNY

MELEKOVA DIVADELNÁ  
NOVÁ BAŇA
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22. zasadnutie 31.1. 2013
Obecné zastupiteľstvo schválilo
-  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Prenčov 

č. 2/2008 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach
-  Réžiu  na prevádzkové náklady od stravníkov za jedno odobraté 

jedlo. 
Zariadenie Réžia
Materská škola (stravníci 2-6 rokov) 0
Základná škola (stravníci 6-11 rokov) 0
Základná škola (stravníci 11-15 rokov) 0
Zamestnanci 0,88
Dôchodcovia s trvalým pobytom v obci 0,76
Ostatní stravníci 0,88

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky finanč-
ných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku 
školstva.

- Odpredaj pozemkov / trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
OZ / v k.ú. Prenčov parcely C-KN číslo 2489/2 o výmere 25 m2 a číslo 
2489/3 vo výmere 13 m2 podľa geometrického plánu č. 2446/2011 
zo dňa 21. 4. 2011 a to v zmysle § 9 ods. 2 písm. a ) a § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo výstavbe 
verejnoprospešnej stavby „I/51 Prenčov – most ev. č. 51-170“, ktorá 
zabezpečí zlepšenie stavebno-technického stavu mostného objektu, 
zvýši plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

B) jednotkovú hodnotu pozemku vo výške 1.81 €/m2 celkom 68,78 
€ v zmysle Znaleckého posudku č. 70/2011 zo dňa 30.11.20111 vypra-
covaného znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty 
nehnuteľnosti Ing. Jozefom Eliasom, Internátna č. 63 Banská Bystrica

23. zasadnutie 28. 2. 2013
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- internú smernicu o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu
- predelenie 3 izbového v objekte 12 b.j. pre žiadateľa Milan Horváth 

a manž. A pridelenie jednoizbového bytu v objekte 12 b.j. pre žiadateľ 
Klimek Jozef s priateľkou. L. Leleková

Hospodárenie obce Prenčov za rok 2012

Obec aj v roku 2012 v rámci podnikateľskej činnosti účtovala výnosy 
a náklady a zároveň od 1. 1. 2012 po prvý krát  aj príjmy a výdavky. 
Podnikateľská činnosť je zameraná na pestovateľské pálenie ovocia 
a prevádzkovanie celoobecného vodovodu a na základe vnútropod-
nikovej fakturácie  bola zrekonštruovaná aj budova Pálenice, na ktorú 
obec získala dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 10.000,- €. 

Rozpočet obce a rozpočtovej organizácie Základná škola s mater-
skou školou bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 2. 12. 2011 
uznesením č 11/2011 bod 3

Rozpočet bol zmenený: 
- prvá  zmena  schválená dňa 27. 9. 2012. uznesením č.19/2012 

bod 5
Názov Schválený 

rozpočet
Upravený 
rozpočet

Plnenie

Bežné príjmy 298.680,- 410.463,- 418379,53
Kapitálové príjmy 527.747,- 208.704,- 208.405,95
Finančné operácie 405.300,- 454.095,- 421.775,79
Príjmy z podnikateľskej 
činnosti

0 0 53.948,36

Príjmy ZŠ s MŠ 4.110,- 3.110,- 4.778,03
Spolu 1.235.837,- 1.076.372,- 1.107.347,66

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prenčove
V časti finančné operácie sú príjmy z podnikateľskej činnosti vo 

výške 53948,36 €
Názov Schválený 

rozpočet
Upravený 
rozpočet

Plnenie

Bežné výdavky 202.523,- 303.435,- 249.641,23
Kapitálové výdavky 935.567,- 617.683,- 649.318,53
Finančné operácie 7.146,- 57.966,- 75.256,15
Výdavky z podnikateľskej 
činnosti

0 0 47.299,19

Výdavky ZŠ s MŠ 90.601,- 97.288,- 97.720,31
Spolu 1.235.837,- 1.076.372,- 1.071.936,22

Čerpanie  programového rozpočtu k 31. 12. 2012 
Číslo 
Progr.
Rozp.

Názov S c h v á -
lený
Rozpočet

Úpravený
Rozpočet

Plnenie

1 Plánovanie, manažment 
a kontrola

992647 660255 693803,13

2 Propagácia a marketing 1970 3970 3083,37
3 Interné služby 21290 17890 18434,26
4 Služby občanom 3054 3054 2114,42
5 Bezpečnosť 200 200 0
6 Odpadové hospodárstvo 10500 13216 13041,62
7 Komunikácie 1000 1000 183,65
8 Vzdelávanie 90601 141798 108870,31
9 Šport 3000 3000 3636,88
10 Kultúra 4100 6500 7164,06
11 Prostredie pre život 49849 104443 89311,76
12 Bývanie 750 750 3030,44
13 Sociálne služby 14430 27030 28736,70
14 Transakcie verejného dlhu 35300 35300 25269,47

L. Leleková

Informácie o výnosoch a nákladoch

Náklady  - popis a výška 
Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v € 
a) spotrebované 

nákupy
501 – Spotreba materiálu 33594,95
502 – Spotreba energie 10811,96

b) služby 511 – Opravy a udržiavanie 6104,70
512 – Cestovné 1075,89
513 – Náklady na reprezentáciu 1342,17
518 – Ostatné služby 62201,02

c) osobné náklady 521 – Mzdové náklady 81995,88
524 – Zákonné sociálne poistenie 26663,82
527 – Zákonné sociálne náklady 5207,23

d) dane a poplatky 
e) odpisy, rezervy 

a opravné polož-
ky 

551 – odpisy 177812,69
553 – ostatné rezervy z prev. Čin. 1912,45

f) finančné náklady 562 – úroky 21302,76
568 – ostatné finančné náklady 6532,50

g) mimoriadne ná-
klady 

h) náklady na 
transfery a ná-
klady z odvodu  
príjmov

586 – náklady na transfery 1496,36
587 – náklady na ostatné transfery 1493,48

i) ostatné náklady 548- ostatné náklady na prevádzkovú čin. 8483,28
544 – úroky z omeškania 14

Spolu: 499255,58
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V roku 2013 boli platobné výmery za daň z nehnuteľnosti 
a odpady doručené do domácností občanom do 28. 2. 2013.

Vyrubená daň pre fyzické osoby v plnej výške je splatná 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného 
výmeru, čo bolo do konca marca 2013.  Aj keď väčšina ob-
čanov má túto povinnosť splnenú je ešte časť občanov, ktorá 
svoje záväzky neuhradila nielen za tento rok, ale aj za minulé 
roky.  Žiadame preto týchto občanov, aby tak urobili v čo 
najkratšom čase alebo si prišli na OcÚ dohodnúť splátkový 
kalendár. V záujme obce nie je siahnuť exekúciou na  príjmy 
občanov – neplatičov, preto apelujeme na každého občana, 
aby si svoje záväzky uhradil a zbytočne sa nevystavoval  kom-
plikáciám a exekučným poplatkom z omeškania. Všetci by si 
mali uvedomiť, že  obec uhrádza viac ako polovicu nákladov 
na odvoz komunálneho odpadu, ktorý by mal byť v plnej výške 
rozpočítaní na domácnosti..

Rok 2013  „DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ“  
vydaných 279 výmerov pre fyzické osoby

Prevod nezaplatených daní z roku 2012.... 626,30 Eur
Neuhradilo: 25  občanov
Predpis na rok 2013 .............................. 5 097,17 Eur
Uhradené k 20. 3. 2013 ........................ 1 991,67 Eur
Uhradilo: 114  daňovníkov

Niektorí občania zabudli zaplatiť miestne dane
 Rok 2013  „POPLATKY  ZA  KOMUNÁLNY  ODPAD“ 
 vydaných 270 výmerov pre fyzické osoby  /domácnosti/

Prevod nezaplatených poplatkov z roku 2012 . 1 473,38 Eur
Neuhradilo: 29  občanov
Predpis na rok 2013 ............................... 7 004,29 Eur
Uhradené k 20. 3. 2013 ......................... 3 081,50  Eur
Uhradilo: 132  občanov
 
Rok 2013  „DAŇ  ZA  PSA“ 
106 majiteľov  psov  v obci

Prevod nezaplatenej dane za psa z roku 2012 .. 9,90  Eur
Neuhradili: 3  občania
Predpis na rok 2013 ................................. 429,00  Eur
Uhradené k 20. 3. 2013 ........................... 333,30  Eur
Uhradilo: 85  občanov
 
Musíme  konštatovať, že sa jedná skoro vždy o tých istých 

občanov, ktorí zabúdajú na svoje daňové povinnosti a ich ne-
doplatky sú aj z predchádzajúcich rokov. Zároveň ďakujeme 
všetkým daňovníkom, ktorí si svoje povinnosti vzorne plnia 
a sme radi, že práve tých je v našej obci väčšina.

A.Kriegerová

Výnosy  - popis a výška 
Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v € 

a) tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 40709

b) aktivácia 624 – aktivácia DHM 2600

c) daňové a colné výnosy a výnosy 
z poplatkov

632 – Daňové výnosy samosprávy 172416,11

633 – Výnosy z poplatkov 6166,45

d) finančné výnosy 662 – Úroky 13,88

e) mimoriadne výnosy 672- Náhrady škôd 0

f) výnosy z transferov 691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce ... 0

692 – Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce ... 0

693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu ... 85104,12

694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu ... 109906,39

695 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ 0

696 – Výnosy samosprávy  z kapitálových transferov od EÚ 0

697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 0

698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 0

699 – Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 4778,05

g) ostatné výnosy, napr. pokuty, penále, 
úroky  z omeškania a výnosy z poplat-
kov

641 – tržby z predaja 702

648 – ostatné výnosy z prev. Činnosti 84381,80

653 – zúčt. Rezerv z prev. Činnosti 4778,05

Spolu 508236,80

Majetok obce k 31. 12. 2012 v obstarávacej cene Suma v € 

Pozemky 2838,63

Budovy, stavby 4307845,25

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 36753,79

Dopravné prostriedky 27604,63
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Občianske združenie Zlatá cesta od roku 2010, kedy získalo 
štatút Miestna akčná skupina a finančnú podporu z Programu 
rozvoja vidieka SR 2007-2013 na implementáciu Integrovanej 
stratégie  vo výške 2 086 684,-€ do konca roka 2012 vyhlásilo 
sedem výziev v rámci ktorých bolo prijatých 69 žiadostí o nená-
vratný finančný príspevok. 

Finančné prostriedky sú určené na podporu a rozvoj územia 
OZ Zlatá cesta,  investičné projekty sú zamerané na moderni-
záciu, rekonštrukciu a výstavbu  verejných priestranstiev, par-
kov, chodníkov, cyklotrás, detských a športových ihrísk, tržníc 
a autobusových zastávok a k 31.12. 2012 je zazmluvnených 37 
projektov v celkovej sume 998 428,79 €. 

Neinvestičné projekty sú zamerané na marketingové a in-
formačné aktivity a v súčasnosti  sú podpísané zmluvy na  4 
projekty v celkovej výške 137 998,80 €.  

V roku 2012 sme sa venovali monitoringu jednotlivých obcí, 
kde sme zisťovali a zbierali potrebné podklady súvisiace s roz-
vojom vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky. Vydali sme 
kalendár podujatí, časopis „Stránky Zlatej cesty“. Na spoločnom 
plagáte sme propagovali podujatia, ktoré sa konali v území. Ve-
novali sme sa medializácii v regionálnych a obecných novinách.  
Zapojili sme sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 
2012“, kde nám fotografie dodali Ľ. Lužina a M. Stojanovský z 
Banskej Štiavnice.  Ukončili sme dva projekty spolupráce. 

Počas podujatí a študijných ciest sme sa snažili čo najviac 
zviditeľniť šikovných ľudí z územia, pretože našim cieľom je vrátiť 

Z  programu Leader už prvé projekty zrealizované
v Jozef Gembický zo Sebechlieb – med kvetový, orechy 

v mede  
v Jaroslav Knápek z Rykynčíc – regionálne odrodové 

vína 

Z Partnerstva Krtíšskeho Poiplia sa prihlásilo taktiež 5 zá-
ujemcov: 

v Helena Skerlecová z Vinice – domáce dolinské štrúdle
v Gabriel Zsigmond z Vinice - regionálne odrodové vína
v Jana Ďuríková zo Slovenských Ďarmot - regionálne 

odrodové vína
v Kukurienka o.z. z Bátorovej – ručne tkané koberce 
v Gabriel Babka z Leseníc – včelie produkty 

Výzva bola úspešná, značku získa 9 žiadateľov z 10. 
Neúspešný žiadateľ Kukurienka, o.z. (ručne tkané koberce) 
nepreukázal vzťah produktu k regiónu. Komisia odporučila, aby 
v rámci bežnej produkcie navrhli jeden alebo viac typov, ktoré 
budú jednoznačne reprezentovať hontiansku tradíciu. Následne 
sa môže žiadateľ, ale aj ostatní záujemcovia uchádzať  o certifikát 
v 2. Výzve, ktorá bude vyhlásená  koncom roka 2013. 

V dňoch 2. - 3. 5. 2013 v rámci projektu spolupráce „Včely 
a biodiverzita“ pripravujeme prezentačnú akciu, kde sú prizvané 
partnerské miestne akčné skupiny zo všetkých štátov zapojených 
v projekte z Francúzska, Nemecka, Belgicka, Dánska, Walesu 
a Fínska. V prvý deň 2. 5. 2013 sa bude na Starom zámku 

Komisia pri hodnotení výrobkov

do územia zlaté časy, keď remeslo malo zlaté dno a tak nájsť 
zlatý poklad ako symbol duchovného bohatstva, umu, šikovnosti 
a zručnosti našich spoluobčanov.

 Projekt spolupráce pod názvom  „Vytvorenie regionálnej 
značky produktov a služieb pre región HONT pokračuje udeľo-
vaním prvých certifikátov. 

Dňa 21. 12. 2012 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia ako regio-
nálny koordinátor v spolupráci OZ Zlatá cesta vyhlásilo 1. výzvu 
pre záujemcov o pridelenie regionálnej značky HONT. 

Do tejto výzvy sa nám prihlásilo 10 záujemcov, ktorí chcú 
získať regionálnu značku HONT pre výrobky ako sú med, me-
dovina, štrúdľa, vyrezávané korytá, tkané koberce, víno. 

Zo Zlatej cesty sa prihlásilo 5 záujemcov: 
v Marek Kanaloš z Prenčove – vyrezávané korytá
v Milan Skokan zo Sebechlieb – med agátový, lipový, 

medovina 
v Filip Ciglan z Prenčova – med agátový, kvetový, lipový  

a medovina

v Banskej Štiavnici konať konferencia zameraná na nasledovné 
témy: 

- aktuálna zdravotná situácia vo včelstvách na Sloven-
sku, 

- biodiverzita opeľovačov a včelej pastvy na Slovensku
- ohrozenie našej včely medonosnej z hľadiska bioklima-

tických zmien 
- život včiel v úli a priestore – praktická ukážka 
- biologický boj proti klieštiku
- chov matiek
- predaj z dvora, hygiena, regionálna značka
- med a jeho liečivé účinky 

Po konferencii bude nasledovať praktická prehliadka včelnice 
a druhý deň bude zameraný na prezentáciu regiónu Zlatá ces-
ta  zrealizovaných  projektov, regionálnych produktov a činnosti 
združenia.  

Janka Bačíková – manažérka OZ Zlatá cesta 
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Žiaci so Zelenej prenčovskej školy  dobre vedia, že pitná voda 
je veľmi vzácna a treba ňou šetriť. Pri príležitosti Svetového roka 
vody aj v roku 2013 sme pre deti  i žiakov základnej i materskej 
školy pripravili niekoľko zábavných vyučovacích dní. Deti sa ne-
tradičnými formami vyučovania zoznamujú s tajomstvami vody, 
vodných rastlín a živočíchov.

V jeden januárový deň sa teda v škole hrali, súťažili a vytvá-
rali jasné a zrozumiteľné pravidlá Ako šetriť vodou. Naše logo pre 
najvzácnejšiu tekutinu na zemi predstavuje Kvapôčka Ruženka, 
o ktorej ste mohli zhliadnuť aj divadelné predstavenie. Žiaci už 
sami vedia aké dôležité je šetriť pitnou vodou a spoločne s pani 
učiteľkami si zostavili hodnoty, ktorými sa chcú riadiť nielen teraz 
ale aj v dospelosti. A tu sú:
- neplytvaj pitnou vodou
- keď si umývaš zuby , zavri kohútik

Projektový deň Ako šetriť pitnou vodou

Autorom návrhu loga kvapky je žiak 
3.ročníka M. Matušovic.

Na známosť sa všetkým dáva, mimori-
adne vážna správa: „že každý rok v tomto 
čase, karneval tu máme zase“. Keďže k ďal-
ším ľudovým tradíciám po Vianociach patrí 
Fašiang (obdobie plesov a veselíc) a po 
ňom nasleduje tradičný pôst až do Veľkej 
noci, preto sme sa i my, v našej Základnej 
a materskej škole v Prenčove rozhodli toto 
veselé obdobie ukončiť tradičným fašian-
govým karnevalom v telocvični základnej 
školy.

Všetky deti s pomocou rodičov a pani 
učiteliek sa na chvíľu prezliekli do pre-
krásnych masiek , aby prežili spoločne 
jedno februárové dopoludnie. Stretli sa tu 
princezné s rôznymi rozprávkovými bytos-
ťami, zvieratkami a inými postavičkami, 

Putovanie svetom vody bola téma na tento deň, kedy sme si 
aj my pripomenuli, že voda je pre všetky živočíchy nevyhnutná.  
Opäť našu školu navštívili aj škôlkári, ktorí s nami pozorovali 
a skúmali ako je napríklad možné vyčistiť vo vode veľkú olejovú 
škvrnu, ako prebieha v prírode kolobeh vody, ako vyzerajú bak-
térie vo vode pod mikroskopom, ako vieme pomáhať vtáčikom, 

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude.“

22.marec Svetový deň vody
keď sa ich pierka zašpinia od ropy, ktorú nezodpovední ľudia 
vyliali do mora, ako prali v koryte voľakedy naši predkovia. Našim 
cieľom bolo, aby sa v tento deň deti dobre zabavili, niečo pekné 
zažili a aby si zapamätali to, čo sa dnes dozvedeli. Dúfame, že 
sa nám to podarilo.

Mgr. M. Havranová

aby sa spolu pri hudbe pobavili. Najskôr 
sa predviedli prechádzkou po telocvični, 
predstavili sa a potom mohli ukázať aj niečo 
zo svojej šikovnosti v súťažiach, ktoré pre 
nich pripravili pani učiteľky. Všetci súťažiaci 
boli odmenení. Po 
súťažiach nasledo-
vala voľná zábava 
detí. Všetky masky 
boli nápadité a bolo 
vidieť, že  s nimi 
deti a rodičia mali 
veľa práce. V krát-
kych prestávkach 
boli všetci pozvaní 
na občerstvenie, pri 
ktorom nechýbalo 

ani sladké pohostenie o ktoré sa postarali 
naše pani kuchárky. Išlo o vydarenú akciu 
plnú hier, zábavy a tančekov, do ktorých sa 
zapojili malé aj veľké deti . Ich rozžiarené 
očká boli pre nás krásnou odmenou.

- kvety polievaj dažďovou vodou
- viac sa sprchuj, menej kúpaj
- riady neumývaj pod tečúcou vodou
- neznečisťuj zdroje pitnej vody odpadom

So svojim výtvorom sa žiaci pochválili aj deťom MŠ, ktorú 
v nasledujúci deň navštívili.

Porozprávali sa o šetrení vodou so škôlkármi a na pamiatku 
im umiestnili nad umývadlom samolepku s Kvapôčkou Ruženkou. 
ŠETRI VODOU! Tieto nálepky máme umiestnené aj v základnej 
škole nad každou vodovodnou batériou, aby pripomenula tým zá-
budlivejším, že je potrebné vodou šetriť. A čo Vy ? Záleží Vám na 
tom, aby sme mali zdravú a čistú vodu?



STRANA 8                                                                                                                  PRENÈOVAN 

PRENÈOVAN
Obèasník obce Prenèov, Prenčovan. Obec Prenčov, sídlo Obecný úrad 96973 Prenèov 300.
IČO: 00320943. Evidenčné číslo: EV 4606/12, ISSN 1339-1291. Tel.: 045/672 62 44, www.prencov.ocu.sk.  
Tlaè: APRINT s.r.o. Žiar nad Hronom, tel./fax: 045 / 672 3209, e-mail:lazar@aprintzh.sk
Texty neprešli štylistickou úpravou. Za obsah príspevku si zodpovedá autor. 

V rámci OPV projektu Ďalšie vzdelávanie  MRK v obci Pre-
nčov aktivity 1.1 vzdelávanie detí školského veku  bude Obec 
Prenčov cez letné prázdniny prevádzkovať Letnú školu. Letná 
škola bude fungovať od raných do poobedných hodín každý 
pracovný deň počas letných prázdnin. Navštevovanie letnej školy 
bude bezplatné. V prípade záujmu budú zabezpečené aj obedy 
zo školskej jedálne. Pre deti bude pripravená bohatá a rozmanitá 
náplň voľnočasových aktivít. Kreatívne dielne, výtvarné kurzy, 
oživenie starých remesiel, kurz hrnčiarstva, turistika, rôzne 
pohybové a športové aktivity.  Hudobno-tanečné kurzy a kurzu 
scénického divadla počas  ktorých sa bude pripravovať folklórny 
detský program s ktorým deti vystúpia na Podsitnianskych dňoch 
hojnosti v hlavnom večernom programe. Všetky aktivity budú 
zastrešené špeciálnymi lektormi a dozor zabezpečí odborný pe-
dagogický personál. Základňa letnej školy bude v Remeselnom 
dome v Prenčove. Vítané budú všetky deti od štyroch rokov. 

Všetkým obyvateľom obec sú k dispozícii služby prá-
čovne v budove SENIOR PARKU. Cenník služieb je  pranie 
za 1,- Eur,  sušenie v sušičke prádla je za 1,- Eur a pranie 
a sušenie spolu je za 1,60,- Eur. Pranie je možné každý deň 
v čase od 7,00 – 19,00 hod. (aj cez víkendy).

Bc. E. Vasiľová

Letná škola

Služby práčovne

O presnom harmonograme jednotlivých voľnočasových aktivít 
v rámci Letnej školy vás budeme včas informovať. Aktuálne in-
formácie o projekte sa dozviete na www.prencov-spolu.sk. Vaše 
otázky môžete posielať mailom na prencov.spolu@gmail.com 
alebo vám ich zodpovieme osobne  v kancelárii OPV Ďalšie 
vzdelávanie MRK v obci Prenčov v Remeselnom dome.

Mgr. Art. Hana Ciglanová

Srdečne Vás pozývame na divadelné 
predstavenie z družstevného prostredia 

v podaní divadelných ochotnikov 
z Prenčova

Autor: František Kazík

31. 3. 2013 
o 15:00 hod.

Kultúrny dom 
v Prenčove

NA CHVOSTE


