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PRENČOVAN
Občasn ík  obce  Prenčov

Komunálne voľby
O termíne volieb rozhoduje predseda Národnej rady SR. 
Predseda Národnej rady SR Pavol Paška vyhlásil voľby do orgánov 

samosprávy miest a obcí na sobotu 15. novembra 2014.
Obecné zastupiteľstvo pre volebné obdobie 2014 – 2018 schválilo 1 

volebný obvod, 7 poslancov a starostu na  plný pracovný úväzok. 
Tzv. komunálne voľby vyhlasuje predseda Národnej rady SR najneskôr 

90 dní pred ich konaním. Kandidátne listiny je možné predkladať najneskôr 55 
dní pred voľbami. Kandidovať môžu kandidáti politických strán a hnutí ale aj 
nezávislí kandidáti. Nezávislí kandidáti musia predložiť petíciu s predpísaným 
minimálnym počtom podpisov voličov ( v našej obci je to 100 podpisov), ktorý 
je stanovený podľa počtu obyvateľov obce. Za poslancov, starostu a primátora 
budú zvolení kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov.

Právo voliť majú voliči, ktorí majú v obci  trvalý pobyt a najneskôr v deň 
volieb dovŕšili 18 rokov. Voliť môžu aj cudzinci. Musia však mať trvalý pobyt na 
Slovensku a v čase konania hlasovania musia byť v mieste trvalého bydliska. 
Hlasovať na voličský preukaz sa nedá.

Výsledky volieb Prezidenta Slovenskej republiky v našej obci
I. Kolo 15. marca 2014
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voli-

čov 546. Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 228. Počet 
odovzdaných obálok 228. Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých 
kandidátov 227.

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
1 Bárdos Gyula 0
2. Behýl Jozef, mgr. 4
3. Černogurský Ján, JUDr. 0
4 Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 86
5. Fischer Viliam, prof. MUDR., CSc., FICS 0
6: Hrušovský Pavol, JUDr. 10
7. Jurišta Ján, PhDr. 6
8. Kiska Andrej, Ing. 39
9. Kňažko Milan 36
10. Martinčko Stanislav 0
11. Melník Milan, prof. RNDr., Dr.Sc. 1
12. Mezenská Helena, Mgr. 12
13. Prochádza Radoslav, doc. JUDr. PhD. 32
14. Šimko Jozef, JUDr. 1

II. Kolo 29. marca 2014
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voli-

čov 543. Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 278. Počet 
odovzdaných obálok 278. Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých 
kandidátov 278.

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
1 FICO Rober, doc. JUDr., Csc. 169
2 KISKA Andrej, Ing. 109

Výsledok volieb do Európskeho parlamentu ktoré  sa konali dňa 24.5.2014. 
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 549. 
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 77. Počet odovzdaných 
obálok 77. Počet platných hlasov odovzdaných hlasov spolun 74.

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické 
hnutie alebo koalíciu
1 NOVA,Konzervatívni demokrati Slovenka, Občian-

ska konzervatívna strana 2
2 Kresťanskodemokratické hnutie 5
3 SMER – sociálna demokracia 28

Okrem udržiavania 
čistoty  v obci prebieha 
aj realizácia iných po-
trebných činností, ako 
vybudovanie nového 
chodníka na Štrát. 

Takisto prebehla aj 
rekonštrukcia budovy 
Obecného úradu, po-
zostávajúca z výmeny 
izolácie strechy a vy-
maľovania kancelárií 

a fasády objektu. Pri tejto rekonštrukcii bolo potrebné zložiť 
kompletne strešnú krytinu z celej budovy ako aj latovanie a ná-
sledne ju znovu položiť o čo sa pričinili pracovníci Obce. 

Obec čaká ešte 
realizácia 1 projek-
tu prostredníctvom 
Implementačnej 
agentúry pre Ope-
račný program 
Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 
s názvom „Skva-
litnenie sociálnej 
situácie obyvateľov 

MRK komunitnými aktivitami v obci Prenčov“. Schválenie pro-
jektu prebehlo v máji 2014. Počíta sa s vytvorením 4 nových 
pracovných miest. Implementačná agentúra doteraz projekt 
nezazmluvnila. D. Ečeková

Volebný rok 2014 5 Národ a Spravodlivosť – naša strana 3
8 7 Statočných regionálna strana Slovenska 1
10 Strana TIP 7
11 Ľudová strana Naše Slovensko 2
15 Kresťanská Slovenská národná strana 1
16 Strana demokratického Slovenska 3
19 Obyčajný ľudia a nezávislé osobnosti 10
21 Sloboda a Solidarita 3
22 Strana moderného Slovenska 1
26 Slovenská národná strana 3
27 Slovenská demokratická a kresťanská únia  

- Demokratická strana 5

L. Leleková

PROJEKTY REALIZOVANÉ SVOJPOMOCNE 
VLASTNÝMI ZAMESTNANCAMI
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Zavlažovanie ihriska
V súčasnosti sa finišuje s projektom, ktorý bol podaný 

prostredníctvom MAS Zlatá cesta, z programu LEADER 
„Modernizácia športového areálu v obci Prenčov“, ktorý je 
zameraný na vybudovanie závlahového systému ihriska. 
Hodnotenie projektov prostredníctvom Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry sa ešte neskončilo, a preto všetky 
súčasné náklady na projekt znáša Obec a následne jej 
budú refundované. Predpokladaná výška nákladov je cca 
10 000,- €.

Lokálna stratégia 
komplexného prístupu
S týmto názvom sa stretávate pravidelne v každom čís-

le Prenčovana a to iba z dôvodu, že zastrešuje väčšinu 
projektov, ktoré v súčasnosti realizuje obec Prenčov.

Rok 2014 je prajný, obec realizuje 4 projekty z LSKxP, 
z toho 1 bude ukončený ale 1 bude aj podaný, ďalej sú tu 
ešte 3 projekty, celkovo v roku 2014 bude súbežne pre-
biehať realizácia 5 veľkých európskych projektov. 

„Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK v obci Prenčov“ 
je projekt z OP Vzdelávanie, ktorého realizácia prebie-
ha od roku 2012 a jeho ukončenie je v auguste tohto 
roku. V súčasnosti prebieha realizácia poslednej aktivity 
– Vzdelávanie dospelých z MRK formou kurzov. Aktivita 
č. 1 Práca s deťmi školského veku bola ukončená konti-
nuálne s ukončením školského roku.

Dva nové projekty podporené prostredníctvom Regi-
onálneho operačného programu. Začalo sa s realizácio-
u  prístavby ku jestvujúcemu kultúrnemu domu „Vybudova-
nie multifunkčného komunitného centra v obci Prenčov“ 

Ďalší projekt zazmluvnený tohto roku prostredníctvom 
ROP je „Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK 
v obci Prenčov“, z ktorého realizáciou sme ešte nezačali 
z dôvodu realizácie verejného obstarávania a jeho zdrža-
nia. Prostredníctvom projektu sa uskutoční rekonštrukcia 
miestnych komunikácií, vybuduje sa chodník do cintorína, 
oddychové miesto a lávka cez potok,... o ďalšom postupe 
projektu Vás budeme informovať.

Od 1.1. prebieha zamestnávanie príslušníkov rómskej 
komunity prostredníctvom projektu „Podpora tvorby nových 
pracovných miest pre MRK v obci Prenčov“, podporený 
prostredníctvom Implementačnej agentúry Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia.

Piaty projekt z LSKxP je ešte len vo fáze príprav, 
nakoľko máme vypracovanú projektovú dokumentáciu 
a pripravujeme podanie Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok, projekt je zameraný na Základnú a materskú 
školu s názvom „Rekonštrukcia a zníženie energetickej 
náročnosti budovy ZŠ s MŠ“.

D. Ečeková

Viac svetla na ulici
Výrazný postup sme zaznamenali pri projekte, ktorý už 

nepatrí pod LSKxP „Modernizácia verejného osvetlenia 
v obci Prenčov“. Projekt bol zazmluvnený v roku 2013 ale 
až v tomto roku sa nám podarilo presadiť zmeny, ktoré 
boli pre realizáciu projektu nevyhnutné a v súčasnosti sa 
finišuje na verejnom obstarávaní dodávateľa, ktorý pre 
nás projekt zrealizuje. Dôvodom zmeny bol typ svietidla 
na najnovší s technológiou LED.

D. Ečeková

V súčasnosti prebieha úprava vonkajšej fasády objek-
tu šatní a okolitého priestranstva. Zvýšia sa zábrany za 
bránami, a týmto bude ukončená rekonštrukcia miestneho 
štadiónu.

D. Ečeková

OPV „Ďalšie vzdelávanie 
príslušníkov MRK v obci Prenčov“
Nové logo projektu

Od začiatku roku 2014 sa náš projekt bude spájať s no-
vým logom. Jeho samotný návrh vychádzal z fotografie 
v záhlaví  internetovej stránky www.prencov-spolu.sk ktorá 
stránku vizuálne dopĺňa od samého začiatku jej fungova-
nia. Logo v sebe nesie posolstvo znášanlivosti a toleran-
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cie, ide o grafické stvárnenie jablka ktoré držia dve ruky 
vzájomnom spojení. Farebnosť loga sa nesie v znamení  
bielej a čiernej pričom jedna ruka je biela a druhá čierna 
(poukazujúc na problémy rasizmu)  a  červená a zelená 
farba ktoré sa nachádzajú na jablku ako farby života. 
Samotným odkazom loga je vzájomné zmierenie a život 
v harmónii. Veríme, že logo sa vám bude páčiť. 

Ukončenie vzdelávania 
Pedagogických zamestnancov
V mesiacoch Február až Marec 2014 prebehli kurzy 

zamerané na prácu z príslušníkmi MRK. Pedagógovia 
si rozšírili svoje vedomosti v teoretickej ale aj praktickej 
zručnosti. Samotný kurz bol zameraný na riešenie kaž-
dodenných problémov v školskom prostredí  vyvolaných 

pili sa nové knihy do obecnej knižnice Prenčov v hodnote 2 
300 €. Prostredníctvom projektu sme zakúpili aj pracovné 
zošity, výtvarné potreby a učebnice pre žiakov, čím sme 
odbremenili rodičov. Túto aktivitu vyhodnocujeme ako 
mimoriadne pozitívnu nielen pre školy ale pre celú obec. 

Vzdelávanie dospelých z MRK
V rámci projektu od Mája vzdelávame dospelých z 

MRK. Aktivita je zameraná na zlepšenie šancí umiestniť 
sa na trhu práce, osvojiť si zásady vhodného domáceho 
hospodárenia, získať  zručnosti pre žiadané profesie a 
tak postaviť základ trvalo udržateľnej štandardnej životnej 
úrovne a kvality života. V rámci vzdelávania bude  odlek-
torovaných 900 hodín, pričom pomer teórie a praktickej 
časti každého kurzu bude 30:70. Kurzy prebiehajú v reme-
selnom dome. Účastníci absolvujú kurzy ako Domácnosť 
a hospodárenie, kurz pre mužov – Kuchár, kurz pre ženy 
– Krajčírka a výroba darčekových predmetov. Výstupy 
kurzov budú prezentované v remeselnom stánku počas 
Podsitnianskych dní hojností 9.8.2014. Budú vás čakať ná-
padité darčekové predmety, pekná bižutéria, prezentácia 
drobných krajčírskych výtvorov, ale aj ochutnávka  jedla 
ktoré sa účastníci naučili variť počas kurzu kuchár.  

Mgr. Art. H. Kollárová

intoleranciou alebo neprispôsobilosťou príslušníkov MRK. 
Tieto témy nás každodenne stretávajú hlavne prostred-
níctvom médií. Odpovede ako citlivo riešiť tieto problémy 
v každodennom živote pedagógom priblížila odborníčka 
na túto problematiku lektorka Jana Luptáková z Detvy 
ktorá sa sama hlási k rómskej komunite. Pohlaď z druhej 
strany barikády pomohol pedagógom vcítiť sa do problé-
mov príslušníkov z MRK a pomôcť im zvládať intolerančné 
krízy. Ako  podporovať deti k vzájomnej tolerancii? Ako po-
máhať žiakom zo sociálne postihnutých rodín, nájsť vieru 
v seba vo svoje schopnosti. Ako prekonávať stereotypy? 
Ako zaangažovať rodičov dieťaťa do školských povinností 
? To všetko sú témy  ktoré odzneli počas školenia Práca 
s príslušníkmi MRK.

Ukončenie aktivity 1.1 
Vzdelávanie detí školského veku.
V Júny sme ukončili najrozsiahlejšiu aktivitu v rámci 

OPV „Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK“ . Koniec 
školského roku uzavrel modul vzdelávania detí školského 
veku. V malej rekapitulácii zhrnieme prínos tejto aktivity.  
Projekt na 20 mesiacov poskytol miesta: asistenta učite-
ľa, výchovného poradcu, a doučovateľa do ZŠ Sv. Anton 
a Prenčov. Do základných škôl ZŠ Sv. Anton a Prenčov 
priniesol projekt moderné vybavenie a učebné pomôcky 
v hodnotene 26 424,00 € z toho obec Prenčov vyčlenila 5 
% z vlastných zdrojov. V roku 2013 sme v rámci projektu 
pripravili pestré aktivity pre deti  v rámci letnej školy. Zakú-
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Naša obec dlhodobo spolupracuje s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny Banská Štiavnica v oblasti zamestnávania dlhodobo 
nezamestnaných, a tiež sa zapája do projektov, ktoré podporujú 
zamestnanosť. 

Prehľad projektov v rámci ktorých sú zamestnaní občania našej 
obce na pracovné zmluvy v roku 2014:

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach 
Zmluva uzatvorená s Fondom sociálneho rozvoja (teraz Imple-

mentačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a sociálna 
inklúzia). Zmluva uzatvorená na obdobie  od 1.6.2012 do 31.10.2015. 
Počet zamestnancov: 1

Projekt č. XX Podpora zamestnávania nezamestnaných 
v samospráve

Zmluva uzatvorená s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Ban-
ská Štiavnica. Zmluva uzatvorená na obdobie  od 1.4.2014. V rámci 
zmluvy je obec povinná zamestnať pracovníka z radov nezamestna-
ných vo veku do 29 rokov na dobu 18 mesiacov pričom dotácia na 
vytvorené pracovné miesto je 9 mesiacov a 9 mesiacov je obce povinná 
zamestnanca platiť zo svojho rozpočtu. Počet zamestnancov: 1

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
Zmluva uzatvorená s Implementačnou agentúrou pre Operačný 

program zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zmluva uzatvorená na 
obdobie 1.5.2014 do 30.9.2015. Počet zamestnancov: 4

Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa 
§ 50j

Zmluva uzatvorená s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Banská Štiavnica. Zmluva uzatvorená na obdobie od 1.6.2014 do 
28.2.2015. Počet zamestnancov: 1

Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa 
§ 50 j 

Zmluva uzatvorená s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Banská Štiavnica. Zmluva uzatvorená na obdobie od 1.6.2014 do 
30.11.2014. Počet zamestnancov: 5

Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa 
§ 50j

Zmluva uzatvorená s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny 
Banská Štiavnica. Zmluva uzatvorená na obdobie od 1.7.2014 do 
31.12.2014. Počet zamestnancov: 5

Projekt Podpora tvorby nových pracovných miest pre MRK 
v obci Prenčov

Zmluva uzatvorená s Implementačnou agentúrou pre Operačný 
program zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zmluva uzatvorená od 

1.1.2014 do 31.12.2015. Počet zamestnancov: 5 mužov a 2 ženy 
v robotníckych povolaniach. 1 tútor – administratívny pracovník

Operačný program vzdelávanie
 Zmluva uzatvorená s Agentúrou Ministerstva školstva SR. Ukon-

čenie projektu je 31.8.2014. V rámci tohto projektu boli zamestnaní 
pracovníci úväzkovo, počet hodín ktoré bolo potrebné odpracovať pre 
projekt bol stanovený priamo v rozpočte projektu. Pozície, ktoré v rámci 
projektu vykonávali zamestnanci: projektový manažér, manažér publi-
city, manažér monitoringu, administratívny pracovník, účtovník, asistent 
učiteľ 1, asistent učiteľa 2, doučovateľ 1 a 2, výchovný poradca

Penzión Senior Park Prenčov
Na prevádzku uvedeného zariadenia okrem iného obec získala už 

druhý krát finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny, z ktorých financuje mzdy zamestnancov – odborný garant, 
opatrovateľky, údržbár, administratívny pracovník, kuchárka, diabeto-
logická sestra, vedúca výdajne jedál

Prehľad ostatných projektov v rámci ktorých dlhodobo nezamest-
naní občania na podieľajú na prácach v prospech obce v zmysle zá-
kona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby – § 52a  
Zmluva uzatvorená na obdobie od 1.7.2014 do 31.1.2014 pre 1 

uchádzača o zamestnanie
Absolventská prax - § 51 
Zmluva uzatvorená na obdobie od 15.5.2014 do 14.11.2014 pre 

1 absolventa
Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných 

služieb - § 52 
Zmluva uzatvorená pre 19 uchádzačov o zamestnanie od 7.3.2014 

do 31.8.2014 a 1 uchádzača od 7.3.2014 do 28.2.2015. V júni 2014 
sa týchto prác zúčastňovalo 14 občanov z radov uchádzačov o za-
mestnanie. Zároveň v rámci zmluvy je obci poskytovaný aj príspevok 
na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje 
aktivačnú činnosť. 

Pomoc v hmotnej núdzi formou menších obecný služieb 
Dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej 

Štiavnici uzatvorená od 01. 07. 2014 do 31. 12. 2014 pre max. 20 
uchádzačov o zamestnanie v rozsahu 32 hodín mesačne.

Účelom dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci 
v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe. 

Občania v hmotnej núdzi po odpracovaní stanoveného počtu hodín 
majú nárok na vyplatenie dávky v hmotnej núdzi.

L. Leleková

Obec Prenčov ako zamestnávateľ

31. zasadnutie – 30.1.2014
V zmysle § 2 odst.5 VZN č. 1/2011 o prideľovaní bytov vo 

vlastníctve obce rozhodlo obecné  zastupiteľstvo o pridelení bytu 
č. 6 v objekte 1 + 2 b.j. Prenčov číslo súpisné 244 pre žiadateľa 
Vladimíra Hoštáka s manželkou bytom Prenčov č. 82

32. zasadnutie – 20.2.2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- Odkúpenie nehnuteľnosti zapísaných na LV 870 v k.ú. 

Prenčov ako CKN 712 o výmere 183 m2 zastavaná plocha 
a nádvoria a CKN par.č. 713/1 o výmere 28 m2 zastavaná plo-
cha a nádvoria, CKN par.č. 714/1 o výmere 95 m2 zastavaná 
plocha a nádvoria a stavieb rodinný dom súp. č. 175 na parc. 
CKN 712 a hospodárska budova súp. č. 379 na par. CKN 713/1 
od vlastníkov Milan Horváth a manželka Jarmila Horváthová rod. 
Drígeľová obidvaja bytom Prenčov č. 175 za sumu 13000,-€ 
slovom trinásťtisíc EURO. 

- Zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľ-
skej služby vyhlásený Fondom sociálneho rozvoja

- Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

Obecné zastupiteľstvo
sociálne služby v zariadení sociálnych služieb SENIOR PARK 
Prenčov

- Návrh na zmenu č. 1 Prílohy č. 1 Všeobecne záväzného 
nariadenia obce Prenčov č. 7/008 o opatrovateľskej službe

- Úpravu rozpočtu
Názov Schválený rozpočet Návrh úpravy Úpravy po zmene
príjmy 859.395,- 358.600,- 1.216.995,-
výdavky 859.395,- 358.600,- 1.216.995,-

Odpredaj pozemkov  parcela E KN č. 479/1 o výmere 113 m2 
ostatné plochy a pozemok parcela E KN č. 479/2 o výmere 281 
trvalé trávne porasty za cenu stanovenú znaleckým posudkov č. 
10/2014 , ktorý vypracoval znalec: Ing. Ľubica Marcibálová Nová 
č. 48, Lutila za cenu 2800,- € pre žiadateľa Alexander Holocsi 
bytom Bratislava – Vrakuňa, Kaméliová 8563/3

33. zasadnutie – 27.3.2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zámer Rekonštrukcie budovy základnej školy, vyhotovenie 

projektu rekonštrukcie a rozšírenie kotolne o 1 ks pece na dre-
voštiepku
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Počet obyvateľov k 1.1.2014 652
Počet prihlásených k trvalému pobytu ( k 22. 7. 2014) 19
Počet odhlásených z trvalého pobytu  ( k 22. 7. 2014) 7
Počet  zomrelých   ( k 22.7. 2014 ) 5
Počet narodených ( k 22. 7. 2014 ) 2   
Stav obyvateľov     ( k 22. 7. 2014 ) 661
 KTO SA PRIHLÁSIL: Brigant Albín                   
 Ing. Lupták Ľuboš            
 Boľová Anna                    
 Šarkoziová Barbora         
 Václavek Kristián             
 Václavek Nikolas             
 Kováčová Barbora           
 Kováčová Lenka              
 Kováčová Tamara           
 Gréčová Jolana               
 Andrášek Peter
 Andrášeková Martina
 Andrášek  Peter ml.
 Klak  Milan
 Mgr. Prieberová Drahomíra
 Gavalier Martin
 Červenáková Miroslava
 Červenáková Patrícia
 Červenák  Matúš

KTO SA NARODIL : Husárová Alexandra nar.   25.4.2014.
 Kováč Timotej nar. 19.6.2014

KTO NÁM UMREL : 
Hronec Pavel                                          28.02.2014.  66 r. 
Remiarová Zuzana  rod. Talajová          28.02.2014.  87 r.
Štefanková Ľudmila rod. Červenáková  06.04.2014.  60 r.
Bartolovic  Juraj                                      02.06.2014.  78 r.
Paučová Mária rod. Výbochová             02.07.2014.   88 r. 

KTO SA ODHLÁSIL: Poliaková Lenka
 Poliak Matúš
 Poliak Patrik
 Ujček Ivan
 Ujček  Kristián
 Gerlachovová Melita
 Mgr. Bernátová Petra                         

A. Kriegerová

V roku 2014 boli platobné výmery za daň z nehnuteľnosti a od-
pady doručené do domácností občanom do 28. 2. 2014.

Vyrubená daň pre fyzické osoby v plnej výške je splatná do 15 
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, čo bolo 
do konca marca 2014.  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.  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  príj-
my občanov - neplatičov, preto apelujeme na každého občana, aby 
si svoje záväzky uhradil a zbytočne sa nevystavoval komplikáciám 
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 2014  „DAŇ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ“  
vydaných, 231 výmerov pre fyzické osoby
Prevod nezaplatených daní z roku 2013  441,78 Eur  
Neuhradilo : 25  občanov
Predpis na rok 2014                                 4 166,87 Eur
Uhradené k 22.7.2014                              3 635,95 Eur
Uhradilo :  206  daňovníkov

Rok 2014  „POPLATKY  ZA  KOMUNÁLNY  ODPAD“  
vydaných 256 výmerov pre fyzické osoby  / domácnosti./
Prevod nezaplatených poplatkov z roku 2013 1 044,94 Eur
Neuhradilo  29  občanov
Predpis na rok 2014                       5 505,46 Eur
Uhradené k 22.7.2014                            4 876,66  Eur
Uhradilo : 227  občanov

Rok 2014  „ DAŇ  ZA  PSA“ 108    majiteľov  psov  v obci
Prevod nezaplatenej dane za psa z roku 2013   6,60  Eur
Neuhradili : 5  občania
Predpis na rok 2014                            419,10  Eur
Uhradené k 22.7.2014                       396,00  Eur
Uhradilo : 103  občanov
     Musíme  konštatovať, že sa jedná skoro vždy o tých istých obča-
nov, ktorí zabúdajú na svoje daňové povinnosti a ich nedoplatky 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

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA Niektorí občania zabudli 
zaplatiť miestne dane

34. zasadnutie – 24.4.2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- úpravu rozpočtu na rok 2014  v príjmovej časti navýšenie 

o 244.600,- spolu 1.461.595,- vo výdavkovej časti navýšenie 
o 244.600,-  spolu 1.461.595,-

- VZN o prevádzkovaní športového areálu a viacúčelového 
ihriska v obci Prenčov

Berie na vedomie 
Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2014

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Čerpanie %

príjmy 859.395,- 1.216.995,- 166.706,99 13,69
výdavky 859.395,- 1.216.995,- 106.097,70 8,75

35. zasadnutie – 29.5.2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodá-

renie bez výhrad

2. Použitie prebytku rozpočtu v sume 4.814,62  € zistené podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpoč-
tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov znení neskorších predpisov, na tvorbu fondu opráv

Berie na vedomie 
1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za 

rok 2013
2. správu auditora k hospodáreniu za rok 2013
Výročnú správu za rok 2013

36. zasadnutie – 26.6.2014
Obecné zastupiteľstvo menuje 
do funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou 

na 5 ročné funkčné obdobie Mgr. Milenu Havranovú bytom 
Podhorie 118

Obecné zastupiteľstv schvaľuje
zápis do obecnej kroniky za rok 2013 L. Leleková
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Čerpanie rozpočtu k 30.6.2014 príjmy
Ekon.kl. Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln %
 1-bežný rozpočet     
111003 Výnos dane z príjom poukázaných úzmenj samospráv 137 000.00 143 000.00 70 286.64 49
121001 Dań z pozemkov 28 000.00 29 500.00 9 719.58 33
121002 Daň zo stavieb 3 100.00 3 500.00 2 165.09 62
121003 Daňb z bytov 100,00 100,00 119,33 119
133001 Daň za psa 500,00 500,00 382,80 77
133012 DaŃ za užívanie verejného priestranstva 5 000.00 5 000.00 38,71 1
133013 Poplatok za komunálne odpady 6 000.00 6 000.00 5 387.73 90
212002 Prenájom pozemkov 0,00 0,00 0,00  
212003 Prenájom budov 77 100.00 81 300.00 41 200.93 51
221004 Správne poplatky 3 500.00 3 500.00 863,50 25
223 škola príjmy vlastné 6000,00 6000,00 3859,00 64
223001 Poplatky za služby 23 150.00 23 150.00 16 372.12 71
242 úroky 0,00 0,00 9,73  
312001 Dotácie zo štátneho rozpočtu 242345,00 279945,00 123002,95 50
312012 Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie 52 000.00 52 000.00 28 890.50 56
 1-bežný rozpočet 583 795,00 630 495,00 302 298,61 48
233001 Vlastné zdroje - zdroje z predaja majetku 0,00 3 000.00 200,00 7
322001 Dotácia zo štátneho rozpočtu 260 000.00 602 500,00 0,00 0
322002 Dotácie poskytnuté zo štát.fondu 0,00 200 000.00 0,00 0
 2-kapitálový rozpočet 260 000.00 805 500.00 200,00 0
453 Prevod z  r. 2013 15 100.00 15 100.00 7 092.04 47
454002 Prevod z bytového fondu 500,00 500,00 478,39 96
513002 Bankové úvery bez štátnej záruky 0,00 10 000.00 0,00 0
 3-finančné operácie 15 600.00 25 600.00 7 570.43 30
 Spolu príjmy 853 395.00 1461595,00 310069,04 22

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2014 výdavky
Program Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln %
1.1.1 Mzdové náklady 40 700.00 40 700.00 11 888.67 29
1.1.2 Poštové služby a telekomunikačné služby 1 600.00 1 600.00 553,17 35
1.1.3 Kancelárske potreby a technika 2 000.00 2 000.00 1 030.33 52
1.1.4 Reprezentačné 2 000.00 2 000.00 768,5 38
1.1.5 doprava (pohonné hmoty, známky, parkovné, údržba) 2 000.00 2 000.00 1 193.73 60
1.1.6 Všeobecné služby 3 000.00 3 000.00 3 077.26 103
1.2 údržba informačného systému 700 700 386,95 55
1.3 vzdelávanie zamestnancov 500 500 272,41 54
1.4 Audit 500 500 474 95
2.1 Členstvo v organizácicách 500 500 506,08 101
2.2 Internetová komunikácia 500 500 166,83 33
2.3 Vydavateľské služby 1 000.00 1 000.00 80 8
2.4 Kronika obce 200 200 0 0
3.1.1 Energie 12 000.00 12 000.00 4 773.22 40
3.1.2 Hospodárska správa poistenie majetku 5 000.00 5 000.00 4 039.63 81
3.1.3 Prevádzka a údržba budov 3 800.00 3 800.00 1 704.26 45
3.2 Činnosť volených orgánov samosprávy 2 000.00 2 000.00 46,62 2
4.1 voľby 2 100.00 2 100.00 1 203.28 57
4.2 obecný rozhlas 500 500 331,2 66
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4.3 stavebný úrad 1 000.00 1 000.00 0 0
4.4 činnosť matriky 1 700.00 1 700.00 30 2
4.5 Evidencia obyvateľstva 200 200 57,5 29
5.1.1 Komunitné centrum z dotácií 150 000.00 154 000.00 0 0
5.1.2 Komunitné centrum z vlastných 8 000.00 4 000.00 0 0
5.2.1 Verejné osvetlenie z dotácií 110 000.00 110 000.00 0 0
5.2.3 Verejné osvetlenie z vlastných 5 800.00 5 800.00 0 0
5.3.1 Ihrisko závlaha z dotácie 6 400.00 6 400.00 0 0
5.3.2 Ihrisko závlaha z vlastných 3 500.00 3 500.00 0 0
5.4.1 Revit. ver. priestr. z dotácie 0 332 500.00 0 0
5.4.2 Revit. ver. priestr. spolúčasť 0 17 500.00 0 0
5.4.3 Verejné priestranstvá rekonštrukcia z vlastných 10 000.00 8 600.00 1 301.75 15
5.5 Projektová dokumentácia 1 000.00 1 000.00 1 888.00 189
5.6 Klimatizácia OcU 5 000.00 5 000.00 4 876.96 98
5.7 Investičná výstavba bežné výdavky 5 100.00 5 100.00 755,6 15
5.8 Nákup inv. majetku -budovy 0 13 000.00 13 066.00 101
5.9.1 ČOV z dotácie 0 200 000.00 0 0
5.9.2 ČOV z úveru 0 10 000.00 0 0
6.1 vývoz komunálneho odpadu 10 000.00 10 000.00 3 478.24 35
6.2 Zber separovaného odpadu 500 500 25,2 5
7.1 správa a údržba komunikácií 4 000.00 4 000.00 18,96 0
8.1 materská škola 33297 33297 20362,11 61
8.2 základná škola 48000 48000 28341,63 59
8.4 školská jedáleň 18483 18483 13597,79 73
8. školský klub detí 5291 5291 3323,3 63
8.5 OP vzdelávanie 42 800.00 42 800.00 26 214.15 61
8.6 Centrá voľného času 200 200 232,56 116
9.1 Futbalový oddiel 3 500.00 3 500.00 1 765.99 50
9.2 Futbalový štadión 0 0 240,79  
10.1 kultúrne podujatia 4 500.00 4 500.00 725 16
10.2 Exkurzia 2 000.00 2 000.00 0 0
10.3 Folkórna skupina Prenčovan a Širinka 2 000.00 2 000.00 402,77 20
10.4 Vybavenie pôžičovne riadu 0 0 1 050.31  
11.1 verejné osvetlenie 3 000.00 3 000.00 794,35 26
11.2 autodoprava PV3S,kosačky, prev. storje, náhradné diely, PHM 2 000.00 2 000.00 1 720.83 86
11.3 Proejtk „Tvorba nových ...... 64 829.00 64 829.00 23 706.51 37
11.4 Materiál pre dohodárov a na údržbu 2 000.00 2 000.00 1 726.84 86
11.5 Dohody urad práce 13 150.00 36 150.00 5 033.81 14
12.1 technická vybavenosť 12 b.j. 3 000.00 3 000.00 3 887.82 130
12.2 inter. vybavenie z fondu opráv 500 500 505,38 101
13.1 Penzión pre dôchodcov 123 910.00 127 510.00 53 842.53 42
13.2 dávka v hmotnej núdzi 6 500.00 6 500.00 5 300.74 82
13.3 jednorázové sociálne dávky 800 800 30 4
13.4 opatrovateľská služba 8 200.00 16 200.00 2 551.88 16
13.5 Kluby dôchodcov 400 400 0 0
13.6 terénny sociálny pracovník 10 135.00 10 135.00 6 318.38 62
13.7 Centrum pre bezdomovcov 0 0 935,48  
14.1 ŠFRB splátka úveru 53 000.00 53 000.00 26 704.02 50
14.2 Úroky z úveru - BU 4 000.00 4 000.00 1 818.07 45
14.3 splátka istiny komunál úveru 4 000.00 0 0  
Spolu 859395 1461595 269811,54 18
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Nové aktivity
Do režimu zariadenia pribudli  aj nové aktivity. Na základe 

podnetov našich obyvateľov sme vytvorili škálu aktivít podľa ich 
požiadaviek. Účasť je dobrovoľná, každý si môže vybrať podľa 
svojich osobných záujmov a venovať sa tak svojim záľubám. 
Zaradili sme hudobný krúžok a spoločenské hry. Poobedie je 
strávené spomínaním na ľudové piesne, zvyky a tradície alebo  

SENIOR PARK

Tréning pamäti

sa hrajú spoločenské hry. Nezabúdame ani na naše zdravie. Spo-
ločne si zacvičíme alebo absolvujeme prechádzky. Pokračujeme 
v tvorivom krúžku, kde skúšame stále nové  nápady, tematicky 
si vyzdobujeme priestory SENIOR PARKU. 

Oslava 90. rokov 
Dňa 25.4.2014 sme v našom 

zariadení oslávili okrúhle jubileum 
najstaršej obyvateľky pani Zádra-
povej, krásnych 90 rokov. Sviatočný 
deň sa niesol celým zariadením. 
Pripravili sme sladké dobroty, dobrá 
nálada nechýbala. Pozvanie medzi 
nás prijala aj pani starostka obce 

Spoločné cvičenie 

Hudobný Krúžok 

Kreatívny krúžok

Mgr. Alena Ciglanová. Oslavu sme zahájili prípitkom a spevom. 
Ľudovými žartovnými piesňami prišli potešiť členky folklórneho 
súboru Prenčovan. Na stretnutí nechýbala ani najbližšia rodina 
našej oslávenkyne. Za celý kolektív SENIOR PARKU prajeme 
ešte raz veľa zdravia, lásky, šťastia  a Božieho požehnania.

Posedenie pri Guláši 
Leto sme privítali spoločným posedením pri kotlíkovom gulá-

ši. Od rána sa vonku varil guláš, celým areálom sa niesla skvelá 
vôňa, počasie nám prialo.  Zaspievali sme si ľudové piesne. 
Naším oslávencom, ktorí oslavovali sviatok v mesiac jún sme 
popriali všetko dobré a spoločne sme si pochutnali na dobrom 
obede.  Mgr. E. Vasiľová
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NOVOROČNÝ  KONCERT
„Novoročný koncert“ sa stal v našej obci tradíciou a všetci sme sa 

naň tešili. Zahájila ho  pani starostka spolu so zástupcami oboch cirkví 
v obci. Prvá nedeľa v novom roku 2014, ktorá tento rok pripadla na 5. 
januára ožila v Rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša slávnostným 
spevom. Počas koncertu sme si vypočuli :

- Ženský spevácky zbor „BELIUS“ z Očovej pod vedením zbormaj-
sterky Mgr. Olgy Budinskej

- Zmiešaný spevácky zbor „Tebe spievam“ z Kozároviec pod ve-
dením zbormajstra Ing. Pavla Pľutu.

- Evanjelický cirkevný zbor z Prenčova pod vedením Mgr. Draho-
míry Prieberovej a Mgr. Veroniky  Lipovskej  

- Miestnu folklórnu skupinu Prenčovan.
Po koncerte boli všetci pohostení 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  zúčastnených. 

A. Kriegerová.

SPOMÍNALI SME NA OBETE VOJNY
„Mier nech z očí našich detí žiari a pokoj našich dní, nech 

máme všetci vpísaný v tvári ...“ Začiatok marca je hrubo vy-
tlačený v dejinách našej obce. Práve 3. marca 1945 oslobodili 
vojská Červenej armády našu obec z krutých rúk fašistických 
okupantov.  Tento výnimočný deň si každoročne pripomíname  
pietnym aktom pri pamätníku padlých v Prenčove. Aj tento rok 
sme si spomenuli  na všetkých hrdinov, ktorí položili svoje životy, 
aby sme my mohli žiť v mieri.  Kyticu kvetov k pamätníku položil 
p. Pavol Adámy a starostka obce Mgr. Alena Ciglanová spolu 
so zamestnancami obecného úradu, s pani učiteľkami a žiakmi 
Základnej školy v Prenčove.  A. Kriegerová

EJ  MÁJIK, MÁJIK ZELENÝ MÁJIK ...
„Ej májik, májik zelený májik, posadil mi ho môj milý Janík ...“ 

tak sa spieva v ľudovej pesničke, ktorú sme si zaspievali aj tento rok 
pri sadení mája v obci Prenčov.  V piatok 2. mája 2014 sa folkloristi 
previezli spevom hore  dedinou na ozdobenom traktore a zvolávali 
občanov na stavanie mája. Dievčence a ženy  pripravený máj ozdobili 
farebnými stužkami a potom ho muži a mládenci postavili.  Tešila nás 
dobrá účasť na tomto slávnostnom podujatí. Veselé piesne a tanec 
v podaní Dedinskej folklórnej skupiny Prenčovan a DFs Širinka po-
tešili všetkých prítomných milovníkov folklóru. Na záver DJ Radko 
Veselovský repeťáckymi melódiami roztancoval tanečný parket 
a mladí aj starší tancovali až do polnoci.    Môžeme sa pochváliť, že 
„ Máj, máj, máj zelený “ v Prenčove bol skutočne krásny... 

A. Kriegerová

MIER – NECH TRVÁ VEČNE
Dňa 7. mája 2014 sme si pripomenuli 69. výročie ukončenia II. 

svetovej vojny, najväčšej tragédie 20. storočia, ktorá si vyžiadala 
takmer 70 miliónov ľudských životov.  Spomienkový akt sa začal 
slávnostným položením kvetov k pomníku padlých, ktorého sa ako 
hosť zúčastnil  predseda ZO  SZPB v Banskej Štiavnici pán Vladi-
mír Poprac, tajomník ZO SZPB Ing. Dudík Jaroslav, člen výboru 
ZO SZPB  pán Pavol Adámy, starostka obce Mgr. Alena Ciglanová  
a občania obce.

Po slávnostnom zapálení vatry starostka obce pozvala všetkých 
prítomných na výborný guláš, ktorí pripravili kuchárky zo školskej je-
dálne v Prenčove, na ktorom sme si  pochutili. A. Kriegerová

DEŇ  MATIEK
Je jedno slovo, ktoré je najkrajšie na svete. Je plné nehy, 

dobroty, pochopenia a lásky. Tým čarovným slovom je slovo 
„mama“.  Toto nevšedné, čarovné slovo, nás sprevádza v čase 
radosti, ale aj smútku a hreje nás po celý náš život. Oslavy 
sviatku „Dňa  matiek“ sa v našej obci konali v nedeľu 18. 
mája 2014 v kultúrnom dome.   Svoju lásku a vďaku vyjadrili 
všetkým mamičkám ich ratolesti z materskej a základnej školy 
v Prenčove. Pre všetky mamy a staré mamy tancovali a spie-
vali aj folkloristi z Detskej folklórnej skupiny Širinka.

A. Kriegerová.

KULTÚRNE OKIENKO
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TURNÉ PRENČOVSKÉHO 
OCHOTNÍCKEHO DIVADLA...
Dlhé zimné večery využili divadelní ochotníci z Prenčova k nácvi-

ku  divadelnej hry z lekárskeho prostredia od známeho autora Ivana 
Stodolu s názvom: „KEĎ JUBILANT PLAČE.“ Hru režírovala pani 
Mgr. Alena Ciglanová a našim Prenčovským  divákom sme sa  ňou 
predstavili  predpremiérou 16. apríla 2014 a slávnostnou premiérou 
na Veľkonočnú nedeľu 20. apríla 2014.

Ako vždy nás naši diváci, či už domáci alebo chatári, nesklamali 
a sála kultúrneho domu sa zaplnila. Pevne verím, že sa im naše he-
recké výkony páčili a neľutovali, že nás svojou účasťou podporili lebo 
pravda je taká, že sme srdcom „vaši“ a vždy sa nám najlepšie hrá 
na domácom javisku. Počas mesiacov  máj a jún sme divadelnú hru 
odohrali ešte 5 krát a to v Kráľovciach - Krnišove, v Baďane, vo Svätom 
Antone, v Iliji a v Malej Lehote. Myslím si, že tohtoročnú divadelnú 
sezónu sme ukončili úspešne a naša hra sa divákom páčila. 

 A. Kriegerová

FOLKLORISTI  NEZAHÁĽAJÚ
Človek sa ani nestačí diviť a už tu máme koniec Júla. Naša 

mnohopočetná folklórna rodina  nezaháľa a stretáva sa na skúškach 
aj dvakrát za týždeň. Či už sú to skúšky tanečné alebo spevácke. 
Veď hneď na začiatku roka nás mohli naši spoluobčania počuť 
aj vidieť na Novoročnom koncerte v Rímsko-katolíckom kostole 
v Prenčove.  Potom vo februári sme mali 40 minútové vystúpenie 
v obci Ladzany počas obecnej fašiangovej zabíjačky. V apríli sme 
si zaspievali a zatancovali na svadbe nášho dlhoročného tanečníka 
Mirka Štefanského vo Veľkom Krtíši. Najkrajší mesiac v roku „Máj“ 
sme oslávili pri stavaní mája a nechýbali sme ani na Rozprávkovom 
lese v obci Počúvadlo. V júny sme hosťovali na folklórnom jarmoku 
v Kozárovciach a na folklórnom festivale v obci Podzámčok. Júl sme 
venovali intenzívnemu nácviku na naše Podsitnianske dni hojnosti, 
ale odbehli sme  urobiť folklórne vystúpenie a prehliadku krojov aj 
do obce Baďan. Od 20. júla do 26. júla u nás hosťovali folkloristi 
z maďarského  Sarvaša a naši a ich tanečníci, speváci a hudobníci 
v školách tanca zdokonaľovali svoje tanečné a spevácke umenie.

Počas mesiaca august nás čaká vystúpenie na Podsitnian-
skych dňoch hojnosti v Prenčove a to 9. augusta 2014, na ktoré 
pripravujeme nový večerný program. O týždeň t. j. 16. augusta 
sa predstavíme na Hontianskej paráde v Hrušove a 30. augusta 
sme pozvaní na folklórne slávnosti do obce Prievaly. Verím, že sa 
nám naše vystúpenia aj do budúcnosti vydaria a budeme divákom 
prinášať radosť  a hodnotný umelecký zážitok. Práve touto cestou 
sa chcem poďakovať všetkým spevákom, tanečníkom, folkloristom, 
ktorí venujú skoro všetok svoj voľný čas tomuto náročnému koníčku 
a oživujú piesne a zvyky nášho prekrásneho kraja pod Sitnom. 

A. Kriegerová

O Širinke... a ako pokračujeme
Detský folklórny súbor Širinka sa stretáva na skúškach v pon-

delok, stredu a piatok v priestoroch kultúrneho domu. Pripravuje 
vystúpenia na rôzne príležitosti  a podujatia, ktoré organizuje 
obec. V roku 2014 nám pár členov odišlo, ale iní zase medzi nás 
prišli. V súčasnosti má DFS Širinka 30 členov, čo nás veľmi teší.  
Poniektorí majú však problém s dochádzkou na skúšky. Niekedy 
kvôli chorobe, čo je dôvod, ktorý každý z nás chápe, ale často 
je to aj zábudlivosť alebo nevôľa, čo už ospravedlniť nie je také 
jednoduché. 

Ťažko sa potom pracuje na spoločných číslach, ak neprídu na 
skúšku všetky deti, s ktorými sa ráta do programu. Preto prosíme 
všetkých členov Širinky, aby si doma do kalendára napísali termíny 
skúšok. V prípade, ak nemáte záujem chodiť na skúšky ihneď nám 
to oznámte, aby sme vedeli, s ktorými deťmi môžeme počítať.

Vystúpenie detí ste videli pri oslave stavania mája v Prenčove, 
Dňa matiek a 9. augusta 2014 ich uvidíme na veľkom javisku na 
Podsitnianske dni hojnosti.  Je nám veľmi ľúto, že tento rok sme 
skoro museli odrieknuť účasť detí na Festivale detského folklóru 
pod Inovcom, keďže dochádzka, ale aj snaha na skúškach nebola 
adekvátna k potrebám prípravy vystúpenia na úrovni. Avšak v po-
slednej chvíli deti zmobilizovali svoje sily a v júni sa zúčastnili Det-
ského folklórneho festivalu vo Veľkej Lehote. Napriek všetkým týmto 
problémom veríme, že sa raz snaha detí odzrkadlí na javisku. 

Počas jedného týždňa spolunažívania s maďarskými tanečníkmi 
a hudobníkmi v júli sme mali možnosť naučiť sa tvrdej práci na 
skúškach, disciplíne a kolektívnej spolupráci.

Byť členom súboru neznamená len prísť, vystúpiť a čakať po-
tlesk. Často nie je čomu zatlieskať, ak vystúpeniu nepredchádza 
tvrdá práca počas roka na každej jednej skúške. 

Byť členom súboru znamená kolektívnu prácu, pochopenie pre 
druhého a pomoc ak mu niečo nejde tak ako inému, ale aj radosť zo 
stretnutí s kamarátmi, spoločnú snahu o skvelý výsledok a prejav ra-
dosti na javisku, po dobre odvedených skúškach. Byť členom súboru 
znamená rešpektovať vedúcich, ktorí chodia na skúšky dobrovoľne 
a s láskou chcú odovzdať svoje vedomosti a schopnosti všetkým 

Tancom odkrývame 
a spoznávame naše korene
Pod týmto názvom sme reali-

zovali v našej obci projekt v spo-
lupráci s maďarským Tanečným 
súborom Tessedíka z maďarského 
Szarvasu. Projekt bol zameraný na 
spoznávanie spoločných prvkov v architektúre, krojoch, hudbe, speve 
a tanci, ktoré si slovenskí Maďari a Slováci zachovali po dnešné dni. 
Projekt podala neformálna skupina „Prežiť“ v rámci programu Mládež 
v akcii, v podprograme 1.2 Mládežnícke výmeny. Zúčastnilo sa ho 
55 mladých ľudí zo Slovenska a Maďarska.

Počas jedného týždňa sa mládežníci navzájom oboznámili s tan-
cami, piesňami a ľudovou hudbou zo Slovenska a Maďarska. Roz-
právali sme si o zvykoch na Slovensku a v Maďarsku, o architektúre 
a krojoch našich regiónov. Navštívili sme archívy v Banskej Štiavnici 
a tiež pracovali s archívnymi záznamami, ktoré nám všetkým pomôžu 
pri príprave ďalších  javiskových programov. Mládež zo Slovenska 
a Maďarska sa spoločne zabavili na slovenskom a maďarskom ve-
čere a tiež na záverečnom spoločnom medzinárodnom vystúpení. 
Všetci účastníci sa v Prenčove cítili veľmi dobre aj vďaka všetkým 
domácim občanom, ktorí sa podieľali na aktivitách a pomáhali nám pri 
realizácii projektu. Ďakujeme vám!  Veríme, že naša spolupráca neu-
tíchne a budeme naďalej udržiavať kontakty s účastníkmi projektu. 

Mgr. D. Prieberová

vám malým aj veľkým, vašu neustálu snahu byť lepší, viac sa naučiť, 
stále skúšať keď mi niečo nejde, zdokonaľovať sa a rešpektovať 
všetkých ostatných členov,  tak starších ako aj mladších.

Keď v súbore bude platiť „jeden za všetkých a všetci za jed-
ného“, vtedy budeme skvelý súbor, kde sa budeme radi stretávať 
a tešiť sa zo spoločných chvíľ.   Mgr. D. Prieberová

FOLKLÓRNE OKIENKO
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Futbalová jar 2013/2014
Prípravu na jarnú časť sezóny 

2013/2014 začali futbalisti OFK ŠTART 
Prenčov vo februári a následne v nej 
pokračovali prípravnými zápasmi 
v marci s tímami ŠK Bátovce (2:2; 
2:4), FK Štiavnické Bane (0:2) a FK 
Vyhne (2:4)

V prvom kole jarnej časti cestovali 
naši futbalisti k hlavnému favoritovi  na 
postup do Bzenice kde podľahli neskor-
šiemu víťazovi súťaže 5:2. V druhom 
kole náš tím privítal Dolnú Trnávku, 
s ktorou po najlepšom výkone v jarnej 
časti zvíťazil 5:0. 

V treťom kole nastúpili naši futba-
listi v Prestavlkoch, kde v bojovnom 
a vyrovnanom zápase nakoniec re-
mizovali 1:1.Najviac smoly mali naši 
futbalisti v domácom zápase s Ostrým 
Grúňom, v ktorom nedokázali premeniť 
množstvo šancí a súperovi podľahli 0:
3. Ďalší zápas odohrali naši futbalisti 
v Horných Hámroch, v ktorom proti vý-
borne hrajúcemu súperovi nezachytili 
začiatok zápasu a nakoniec prehrali 4:
1. V šiestom kole náš tím hostil zdat-

Aj tento rok sa v obci Prenčov usku-
točnil tradičný turnaj v minifutbale za 
účasti  mužstiev Banská Belá, Žibritov, 
Štiavnické Bane, Štefultov a Prenčov. 
Turnaj sa hral na dvoch ihriskách sys-
témom “každý s každým“. Každé muž-
stvo teda odohralo 5 zápasov po 2-krát 

10 minút. Suverénnym víťazom tohto 
turnaja sa stalo mužstvo Štefultova, 
ktoré tak obhájilo vlaňajšie víťazstvo. 
Na druhom mieste skončilo mužstvo 
Štiavnických Baní a na treťom mieste sa 
umiestnili domáci futbalisti. Štvrtú prieč-
ku obsadilo mužstvo Banskej Belej a na 

piatom mieste skončili futbalisti Žibritova. 
O športovej kvalite tohto  turnaja svedčí 
aj to, že v spomenutých mužstvách na-
stúpilo mnoho kvalitných futbalistov, ktorí 
hrajú vo vyšších ligách ako napr. Herold, 
Michálek, Ferenčík, Drexler, Zuberník, 
Čiliak, ...  Ján Dolinský

Malý futbal
Je názov súťaže, do ktorej 

boli tento rok prihlásené naše 
mladé futbalové nádeje. Táto 
súťaž je organizovaná OFZ 
Žiar nad Hronom a pomáha 
obciam s nedostatkom mla-
dých hráčov pre veľký futbal. 
Túto súťaž hrajú 9 hráči, na 
zmenšenej hracej ploche a hrá 
sa 2-krát 35 minút s povinnou 
15 minútovou polčasovou pre-
stávkou. Trénerom mládeže je 
p. K. Chovan, jeho asistentami 
sú p. R. Ryznár a p. P. Buzalka. 
V prípade záujmu o zapojenie 
Vášho dieťaťa do súťaže mô-
žete kontaktovať p. Chovana, 
ktorý Vám poskytne všetky 
potrebné informácie.

Ján Dolinský

FUTBALOVÉ OKIENKO
ného a tvrdo hrajúceho súpera z Malej Lehoty, nad ktorým sme 
zvíťazili 6:3. V regionálnom derby nastúpili naši futbalisti na zápas 

v Banskej Belej, v ktorom dokázali aj na-
priek neobjektívnemu výkonu rozhodcov 
uhrať cennú remízu 2:2. V ôsmom kole 
ku nám pricestovali futbalisti Prochota, 
z ktorými sme bez väčších problémov 
dokázali zvíťaziť rozdielom triedy 4:
0. V zápase o druhé miesto tabuľky 
nastúpili naši futbalisti vo Vyhniach, 
proti  výborne technicky hrajúcemu 
súperovi a v zápase v ktorom mohli aj 
zvíťaziť, sa nakoniec zrodila remíza 1:
1. V poslednom domácom zápase proti 
súperovi zo Sklených Teplíc sa naši fut-
balisti rozlúčili s fanúšikmi zaslúženým 
víťazstvom 5:1. Náš tím sezónu ukončil 
zápasom v Banskej Štiavnici, v ktorom 
nastúpil bez troch hráčov základnej zo-
stavy (zranenia a pracovné povinnosti 
hráčov), čo sa nakoniec prejavilo aj na 
konečnom výsledku zápasu 5:1. 

Náš tím tak nakoniec obsadil tretiu 
priečku tabuľky, čím si oproti vlaňajšku 
polepšil o 3 priečky a náš útočník Mi-
chal Blahút sa stal s 27 gólmi najlepším 
strelcom celej súťaže.

Ján Dolinský

Turnaj v minifutbale 2014
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Hlavným cieľom projektu spolupráce 
pod názvom „Cieľom spoločného sna-
ženia je rozvoj regionálneho značenia“, 
ktorý realizujú 3 miestne akčné skupiny 
MAS Zlatá cesta zo Slovenska,  MAS 
Horné Pomoraví a MAS Moravská cesta 
z Čiech,  je posilnenie vzájomnej spolu-
práce medzi  Miestnymi akčnými skupi-
nami na medzinárodnej úrovni prostred-
níctvom zavedenia spoločného postupu 
pri certifikácii služieb a podujatí.

Projekt nadväzuje už na realizo-
vané projekty spolupráce vo všetkých 
zapojených MAS, ktoré boli zamerané 
na regionálne značenie, ale každá MAS 
je v inej fáze realizácie.

Najväčšie skúsenosti s certifikáciou má MAS Horný Pomoraví.
Všetky partnerské MAS v rámci projektu spolupráce majú záujem 

odovzdať si navzájom svoje skúsenosti  a MAS Zlatá cesta a Mo-
ravská cesta dopracovať metodiku  týkajúcu sa služieb a podujatí a 
tieto aj certifikovať. 

Jednou z aktivít projektu sú odborné exkurzie zamerané na 
ukážku pozitívnych príkladov  a výmenu skúseností. 

Prvá exkurzia sa uskutočnila v dňoch od 9.do 11.4. 2014 v 
Kašperských Horách. 

Cieľom exkurzie bolo oboznámenie sa s   regionálnym 
značením v oblasti Šumavy, kde je používaná „Značka  ŠUMAVA 
originálny produkt“, ktorá  je prideľovaná od roku 2010, výrobcom, 

INFORMUJEME ...
Od minulého roku 2013 je pri obchodnom dome Jednota umiestnený kontajner na textil a šatstvo.  Občania preto môžu 

všetky nepotrebné textílie ako aj šatstvo dať do kontajnera, ktorý sa bude odvážať každý štvrťrok.
Vážení spoluobčania, na podnet Občianskeho združenia Vysoké Tatry, vyšetrovala našu obec polícia ohľadom čiernych 

skládok odpadu nachádzajúcich sa v katastri obce Prenčov.  Týmto apelujeme práve na vás, aby ste nevyvážali odpad a plasty 
na čierne skládky, pretože v prípade zistenia vinníka mu hrozí vysoká pokuta,  a práve takéto skládky poškodzujú dobré meno 
obce. A. Kriegerová 

„Cieľom spoločného snaženia 
je rozvoj regionálneho značenia“

o rok neskôr aj poskytovateľom služieb 
a od roku 2014 sa udeľuje aj zážitkom.

Skúsenosti s udeľovaním certifikátov 
Šumava - originálny produkt predstavila 
na seminári Kateřina Vlášková. “Z viac 
ako stovky udelených certifikátov tam má 
dnes značku okolo osemdesiat výrobcov 
a prevádzkovateľov rôznych zariadení. 
Väčšina z tých, ktorí značku už nemajú, 
buď skončili s výrobou alebo naznačili, že 
im značka nedáva to, čo od nej očakávali. 
Veľká väčšina nám ale zostáva a oceňuje 
jej prínos pre seba i región, “povedala. 

Druhá exkurzia sa konala v  dňoch od 
11. do 13.6.2014 v Jeseníkoch v regióne, 

kde sa udeľuje  značka „JESENÍKY originálny produkt“.  
Značka “JESENÍKY originálny produkt” poskytuje turistom, ces-

tovateľom, návštevníkom, jednoducho kupujúcemu garanciu, že 
produkt alebo služba so značkou “JESENÍKY originálny produkt” je 
miestneho pôvodu, má požadovanú kvalitu, je jedinečný, ekologicky 
šetrný a má väzbu na daný región.

Program obidvoch exkurzií  bol zameraný najmä na predstavenie 
„originálnych produktov“, certifikovaných ubytovacích a stravovacích 
zariadení a zážitkov,  ale mali sme možnosť vidieť aj príklady z praxe 
– realizované projekty v rámci Programu LEADER. 

Janka Bačíková 
Manažér OZ Zlatá cesta 

Certifikovaná výrobkyňa sklenených korálok

Naša spoločná fotka s partnermi z Čiech


