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Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty

a víťazstvo Veľkonočnej nedele,
nech Vás posilní a naplní 

pokojom a dôverou.

Milostiplné a požehnané 
veľkonočné sviatky

Vám praje kolektív OcÚ Prenčov

18. február 2016 bol dňom, ktorý v 
našej obci patril k tým významnejším. 
Zavítal k nám podpredseda vlády a mi-
nister vnútra SR JUDr. Robert Kaliňák, 
aby nám odovzdal novú požiarnu tech-
niku – požiarne vozidlo IVECO DAILY 
CAS aj s malým darčekom – prívesným 
protipovodňovým vozíkom.

Slávnostné odovzdávanie sa začalo prí-
chodom ministra vnútra JUDr. Roberta Ka-
liňáka na hasičskom vozidle. Po príchode 
prijal hlásenie od veliteľa DHZ Prenčov Du-
šana Bindera pred nastúpenými členmi ha-
sičskej jednotky. 

POŽIARNICI SA TEŠIA Z NOVEJ TECHNIKY

Pokrač. na str.2

Milí spoluobčania

Už 17 rokov  vydávame miestne noviny 
občasník obce Prenčov Prenčovan, v ktorom 
Vás informujeme o tom, čo sa deje v obecnej 
samospráve, čím žijú miestne organizácie a 
spolky. Prvé číslo 18 ročníka sa Vám pred-
stavuje v novom šate, formát tradičných čier-
nobielych novín sme vymenili za formát fa-
rebnej tlače.  Verím, že si získa Vašu pria-
zeň.

Rok 2016 začal dosť hekticky, aj keď 
obecný úrad bol zatvorený až do 10. janu-
ára, hneď 4. januára sme riešili tri Národ-
né projekty z dielne Ministerstva sociálnych 
vecí, ktorých výzvy Implementačná agentú-
ra  vyhlásila 31. 12. 2015 s veľmi krátkym ča-
som na prihlásenie. Výzvy nadväzovali na 
projekty Komunitné centrá, terénna sociálna 
práca a opatrovateľská služba, ktoré končili 
k 31. 10. 2015. Naša námaha nebola márna 
na  Komunitné centrá v tomto programovom 
období sa program volá Podpora vybraných 
sociálnych služieb krízovej intervencie na ko-
munitnej úrovni sme získali podporu a od 1. 
3. 2016 môžeme kontinuálne pokračovať so 
zamestnancami, ktorí boli zamestnaní  na 
pracovných pozíciách do 31. 10. 2015. Po-
kračovať budeme aj v Terénnej sociálnej prá-
ci, projekt bol schválený v II. kole hodnotenia 
a garantuje jedno pracovné miesto, na kto-
ré bude v krátkom čase vyhlásené výberové 
konanie. V programe Opatrovateľskej služ-
by máme tiež uzatvorené zmluvu pre pod-
poru tejto služby, ale neboli sme dosť rýchli 
v zaslaní žiadostí o schválení počtu opatro-

vateliek, túto žiadosť nám neschválili z dôvo-
du vyčerpania finančnej alokácie. Opatro-
vateľskú službu v súčasnosti  zabezpečuje-
me prostredníctvom dobrovoľníckej služby 
a 2 pracovných miest vytvorených Pre zne-
výhodnených uchádzačov  z národného pro-
gramu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 
v Banskej Štiavnici. V tomto roku nám bolo 
schválených ďalších 5 pracovných miest a 
jedno dobrovoľnícke miesto.  Celkom je z ná-
rodných  projektov zazmluvnených  10  za-
mestnancov na pracovnú zmluvu, 8 dobro-
voľníckych miest uchádzačov o zamestna-
nie, jedno miesto o absolventskú  prax a 8 
miest aktivačná činnosti a menšie obecné 
služby. V rámci týchto činností sa  v zimných 
mesiacoch upravili dve bunky v Senior par-
ku na bezbariérové, vyrobili sa nové smetné 
koše, ktoré v krátkom čase budú umiestne-
né na hornom chodníku, dobudovali sa dve 
stojiská na triedený komunálny odpad. Urči-
te ste si všimli, že autobusové zastávky majú 
nový šat  a aj v tomto roku sa pokračuje v čis-
tení  verejných plôch od náletu krovín.

Intenzívne dažde znovu zapríčinili pod-
behnutie pitnej vody ílovým kalom takže opa-
trenia, ktoré sme uskutočnili v minulom roku 
sa ukázali ako neúčinné. V súčasnosti hľa-
dáme nové riešenia na odstránenie tohto 
problému. Zároveň podnikáme kroky pre za-
bezpečenie vybudovania prívodného potru-
bia z Prameňa Mesiac.

V jeseni minulého roku sme vypracovali 
tri  žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
a všetkým  žiadostiam o podporu podané v 

minulom roku bolo vyhovené. Udalosťou čís-
lo jedna bolo odovzdanie  hasičského auta z 
rúk ministra vnútra. Vo februári sme pripravi-
li dva projekty pre výzvy Programu rozvoja 
vidieka a pripravujeme ďalšie v zmysle Pro-
gramu sociálneho rozvoja obce (PHSR) o 
všetkom si viac  prečítate v článkoch  toh-
to čísla. 

Verím, že tohtoročné prvé číslo Prenčo-
vana, ktorým sa Vám prihovárame  v období 
veľkonočných sviatkov  Vás osloví a venuje-
te mu svoju chvíľku času.

Prajem Vám pokojné Veľkonočné sviat-
ky a veselú Veľkú noc v tomto vinši

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho 
žili. Na veľkú noc veľa vody, spokojnosti a po-
hody, krásne veľkonočné sviatky plné milosti, 
požehnania, hojnosti od vzkrieseného spasi-
teľa. 

           Alena CIglanová, starostka obce
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Obec Prenčov sa zapojila do Výziev 
na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok pre rok 2016 poda-
ním žiadosti o príspevok z Environmen-
tálneho fondu prostredníctvom Sloven-
skej agentúry životného prostredia na 
Sadovnícke úpravy verejných priestran-
stiev. Projekt je podporený dotáciou   
5 000 €. Celkové predpokladané ná-
klady na projekt sú predbežne vyčís-
lené na 10 497 €. V súčasnosti pre-
bieha príprava pre verejné obstaráva-
nie a následne bude pristúpené k pod-
pisu Zmluvy o poskytnutí podpory z 
Environmentálneho fondu formou do-
tácie v rámci Programu obnovy dedi-
ny 2016. Upravíme priestranstvá oko-
lo Kultúrneho domu, Materskej školy, 
tržnice, autobusovej zástavky pri RD a 
sochy sv. Floriána a chodníka popred 
kováčsku vyhňu. Projekt rieši založe-
nie trvalkových záhonov na týchto plo-
chách.  

Druhý v poradí bol podaný projekt 
na dobudovanie verejnej kanalizácie a 
ČOV s názvom „Prenčov – kanalizácia 
a ČOV, II. časť“. Projekt bol schválený 
a podporený dotáciou z Environmentál-
neho fondu vo výške 75 000 €, spolu-
účasť Obce je vo výške 5% nákladov. 
Vďaka tejto dotácii ukončíme 2. časť vý-
stavby kanalizácie a ČOV v obci. Od-
kanalizované budú ulice Strát a Čistá 
voda do centrálnej ČOV s kapacitou pre 
200 obyvateľov. Celkový náklad investí-
cie je 463 000 €. Prostriedky boli získa-
né z Environmentálneho fondu a spolu-
účasť Obce 35 000 €.
PROGRAMOVÉ OBDOBIE 
2014 – 2020

Aj napriek veľkému zaťaženiu Obec-
ného úradu implementáciou 4 investič-
ných a 2 neinvestičných dopytovo ori-

  REALIZÁCIA VIACERÝCH PROJEKTOV
entovaných projektov získaných z pro-
gramového obdobia 2007 – 2013 Obec 
pripravovala projekty aj pre nové pro-
gramovacie obdobie. 

Zapojili sme sa do Výzvy Programu 
rozvoja vidieka, opatrenie 7 – Základ-
né služby a obnova dedín vo vidieckych 
oblastiach, podopatrenie 7.4: Podpora 
na investície do vytvárania, zlepšovania 
alebo rozširovania miestnych základ-
ných služieb pre vidiecke obyvateľstvo 
vrátane voľného času a kultúry a súvi-
siacej infraštruktúry dvoma projektami.

„Výstavba obecného kamerového 
systému“. 
Predmetom projektu je vybudovanie ka-
merového systému v Obci prostredníc-
tvom optického kábla, pozostávajúce 
zo 7 kamier, monitorujúcich strategic-
ké miesta v obci ako je napríklad okolie 
obchodného domu COOP Jednota, Re-
meselníckeho domu, Komunitného cen-
tra, Futbalový štadión a iné. Predpokla-
dané náklady projektu sú vyčíslené na 
99 685,32 €. Projektu je vo fáze hod-
notenia žiadosti na Pôdohospodárskej 
platobnej agentúre. O jeho ďalšom vý-
voji Vás budeme informovať. 

„Športom k aktívnemu využitiu voľ-
ného času“. 
Predmetom projektu je kompletná re-
konštrukcia multifunkčného ihriska po-
zostávajúca z výmeny povrchu ihriska 
a ochranných sietí, ako aj bránkových 
sietí. Taktiež je naplánované vybave-
nie športoviska a to ako pre deti tak aj 
dospelých. Športovisko pre deti by sa 
skladalo z dvojmiestnej hojdačky, pruži-
nových hojdačiek, pyramídovej preliez-
ky, lezeckého balvana a trampolíny. Pre 
dospelých sme pripravili trojskok, hraz-

dy, prekážky, kladinu, rebrinu, bradlá, 
lavicu. Umiestnená bude aj informač-
ná tabuľa. Predpokladané náklady re-
konštrukcie multifunkčného ihriska sú 
17 422,80 € a na vybudovanie športo-
viska 15 000 €, spolu je to celkom 32 
422,80 €. Projekt je vo fáze hodnotenia 
na Pôdohospodárskej platobnej agen-
túre. O jeho ďalšom vývine Vás bude-
me informovať. 

Príprava na ďalšie projekty je v pl-
nom prúde.
Z operačného programu Ľudské zdro-
je pripravujeme projekt k Výzve - Re-
konštrukcia predškolských zariadení s 
dôrazom na rozšírenie kapacity v ob-
ciach s prítomnosťou marginalizova-
ných rómskych komunít na rozšírenie 
kapacity Materskej školy s názvom 
Materská škola – zobytnenie podkro-
via. Projekt počíta s rekonštrukciou 
podkrovia Materskej školy, ktorou by 
sa vytvoril priestor pre oddelenie spál-
ne detí od triedy a priestoru pre hru, 
vytvorí sa priestor pre kanceláriu, toa-
lety ako aj umyváreň pre deti a sklad. 
V súčasnosti prebieha príprava pre 
podanie žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok ako aj príprava pre vy-
hlásenie verejného obstarávania do-
dávateľa.

Druhý plánovaný projekt  z operač-
ného programu Životné prostredie, 
nesie názov „Prenčov – potok Štiav-
nica, protipovodňová ochrana“. V sú-
časnosti bolo vydané a je platné Územ-
né rozhodnutie. Realizáciou projektu 
sa dosiahne zvýšenie protipovodňovej 
ochrany v našej obci. Predmetom rea-
lizácie je spevnenie brehov v rámci re-
gulácie potoka Štiavnica v intraviláne 
obce.                                  D. Ečeková

Následne pani starostka Mgr. Alena Ci-
glanová  privítala ďalších významných hos-
tí: podpredsedníčku vlády SR p. J. Lašá-
kovú, prezidenta HaZZ gen. JUDr. Alexan-
dra Nejedlého, p. Vendelína Horvátha ge-
nerálneho sekretára Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany SR, plk. Ing. Dušana Sľúku ri-
aditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského  
a záchranného zboru v Banskej Bystrici, 
p. Máriu Putišovú riaditeľku ÚzV DPO Žiar 
nad Hronom,  p. Vladimíra Slezáka pred-
sedu ÚzV DPO Žiar nad Hronom a ďalších 
hostí. Po krátkom príhovore a poinformova-
ní o obci a našich hasičoch nasledoval prí-

hovor ministra vnútra SR JUDr. Roberta Ka-
liňáka, následne sa pristúpilo k odovzdaniu 
vozidla do rúk veliteľa DHZ a jeho uvede-
nie do života šampanským. Program pokra-
čoval obhliadkou vozidla a fotografovaním. 
Na záver sa uskutočnilo posedenie s ma-
lým občerstvením. Technika, ktorú obec zís-
kala zabezpečí rýchle a účinné riešenia pri 
vzniku mimoriadnych situácií a havarijných 
stavov. Súčasťou výbavy protipovodňové-
ho vozíka sú výkonné čerpadlá – motorové 
kalové, elektrické ponorné kalové a plávajú-
ce, elektrocentrála, prenosné protipovodňo-
vé zábrany 4 ks, záchytné laná, hadice, ... 

Dúfajme, že nová technika prinesie zvý-

šenie záujmu o dobrovoľné hasičstvo u mla-
dých v našej obci a ich aktívnu činnosť.  

Naše poďakovanie patrí predsedo-
vi Územného výboru DPO v Žiari nad Hro-
nom pánovi Vladimírovi Slezákovi a pani ri-
aditeľke Putišovej, ktorí nášmu Dobrovoľné-
mu požiarnemu zboru sú veľkou oporou a 
veľkou mierou prispeli k získaniu novej ha-
sičskej techniky. Ďakujeme za skvelú spolu-
prácu aj pani Vilme Brnákovej, ktorá je du-
šou prenčovského dobrovoľného hasičské-
ho zboru a tešíme sa na jej pokračovanie v 
budúcnosti. 

D. Ečeková

Dokonč. zo str. 1
POŽIARNICI SA TEŠIA Z NOVEJ TECHNIKY
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Rok 2016 je významným jubilej-
ným rokom, keď si počas pripravo-
vaných Podsitnianskych dní hojnosti, 
ktoré sa budú konať 13. augusta 2016, 
pripomenieme aj 750. výročie prvej pí-
somnej zmienky o obci Prenčov. Pri 
tejto slávnostnej príležitosti budeme 
organizovať aj stretnutie  rodákov.

Vážení občania, prosíme Vás, aby 
ste o tomto stretnutí informovali svojich 
známych a príbuzných, ktorí sú našimi 
rodákmi. Obecný úrad bude zasielať 
pozvánky s presným programom stret-
nutia približne posledný júlový týždeň 
každému občanovi, ktorý sa narodil v 
našej obci alebo mal v čase narode-
nia v našej obci trvalý pobyt.  V prípade 
ak zistíte, že niekto z Vašich známych 
nedostal pozvánku do 31.7.2016 ale-
bo zmenil počas piatich rokov adresu, 
budeme radi, keď nám  to oznámite na 
obecnom úrade. Ďakujeme za pomoc.

Vážení spoluobčania, už niekoľko 
rokov sa pohrávame s myšlienkou vy-
dať knižne monografiu našej obce. V 
tomto roku si pripomenieme význam-
né, už 750. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci Prenčov. Práve to je tá 
najvhodnejšia príležitosť, aby aj  naša 
obec  mala svoju knižne spracovanú 
monografiu.

Zostaviť kvalitnú a zaujímavú mo-
nografiu nie je vôbec jednoduché. Mu-
síme osloviť historikov a odborníkov 
z viacerých oblastí, aby nielen napí-
sali jednotlivé kapitoly, ale zahrnuli do 

Folklórnej skupine Prenčovan sa 
minulý rok veľmi darilo. Keďže sme sa 
stali laureátmi regionálnej speváckej 
súťaže, ktorá sa konala v obci Vozni-
ca a získali sme zlaté pásmo za spev 
a zaujímavý repertoár ľudových piesní 
nášho regiónu, nadchla nás myšlien-
ka naspievať už  IV vydanie CD nosi-
ča „Ozveny Prenčovského chotára IV. 
“  Máme zozbieraný bohatý piesňový 

Oslávime 750. rokov prvej písomnej zmienky o našej  obci
Obec žiadala dotáciu aj na realizá-

ciu XVI. Ročníka PDH 2016 „V Pren-
čove na rínku“, ktoré budú v tomto 
roku spojené aj s oslavou 750. výročia 

Pripravujeme Ozveny Prenčovského chotára  IV
materiál, preto sme počas dlhých zim-
ných večerov nezaháľali ale vyberali 
sme piesne na novú nahrávku. Oslo-
vili sme ľudovú hudbu Dominika Vác-
lava z Detvy, aby nám urobila hudobný 
doprovod a spracovala notový materi-
ál. V marci sme začali s nácvikom spe-
vov pod vedením zbormajsterky Mgr. 
Anežky Slančíkovej a v apríli nás ča-
kajú prvé zohrávky s ľudovou hudbou 

Dominika Václava. Nahrávanie nové-
ho CD nosiča je naplánované na  prvý 
júnový víkend. Ak sa nám všetko dob-
re podarí, chceli by sme uviesť CD na-
hrávku do života v auguste počas Pod-
sitnianskych dní hojnosti. Verím, že aj 
toto naše CD osloví milovníkov ľudovej 
hudby a spevu.                      

                                 A. Kriegerová                                         

Monografia obce Prenčov
nich aj nové poznatky zo súčasnosti. 
Na to je potrebný čas, financie a hlav-
ne ochota.  Žijeme v súčasnosti, no 
čím viac nám pribúdajú roky, tým viac 
sa túžime pozrieť späť a pripomenúť si 
časy, ktoré sa vrátiť už nedajú.  Vďaka 
monografii, ktorá zachytí históriu obce 
i jej súčasné dianie, budeme mať nie-
len my súčasníci, ale aj ďalšie generá-
cie možnosť zistiť, akými rôznorodými 
zmenami a vývojom naša obec preš-
la. Pevne dúfame, že naše úsilie pote-
ší všetkých, ktorý majú srdečný vzťah 
k svojej rodnej obci.

Pri tejto príležitosti Vás chceme 
požiadať, ak máte doma zaujímavé 
staré fotografie, alebo iné materiály, 
aby ste nám ich na tento účel zapoži-
čali a sprístupnili.  Už dnes veríme, že 
monografia bude dôstojne reprezen-
tovať bohatú históriu i súčasnosť na-
šej obce a po jej vydaní, bude mať po-
predné miesto u každého nášho ob-
čana ale i tých, ktorí našu obec radi 
navštevujú a majú k nej ten najsr-
dečnejší vzťah.  

                                                         
        A.  Kriegerová

Prvej písomnej zmienky o obci Pren-
čov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 13. 
augusta 2016.

A. Kriegerová
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12. zasadnutie zo dňa 11. 12. 2015
Bolo spojené z verejným hovorom a zhod-
notením roka 2015. Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje: 
rozpočet na rok 2016
Bežné príjmy  519.460,-
Bežné príjmy rozpočtová organizácia ZŠ s 
MŠ   15.000,-
Kapitálové príjmy  0
Finančné operácie  0
Spolu   534.460,-
Výdavky
Bežné výdavky  385.900,-
Bežné výdavky rozpočtová organizácia 
ZŠ s MŠ   104.913,-
Kapitálové výdavky  0
Finančné operácie  43.647,-
Spolu   534.460,-
Berie na vedomie 
a/ výhľadový viacročný rozpočet obce Pren-
čov a rozpočtovej organizácie Základná ško-
la s materskou školou Prenčov na roky 2017, 
2018
 Rok 2017 Rok 2018
Bežné príjmy 495.300,- 495.300,-

Stručné informácie zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v obci Prenčov
Bežné príjmy rozpočtová organizácia ZŠ 
s MŠ 15.000,- 15.000,-
Kapitálové príjmy 0 0
Finančné operácie 0 0
Spolu 510.300,- 510.300,-
Výdavky
 Rok 2017 Rok 2018
Bežné výdavky 362.540,- 362.540,-
Bežné výdavky rozpočtová organizácia ZŠ 
s MŠ 104.913,- 104.913,-
Kapitálové výdavky 0 0
Finančné operácie 43.647,- 43.647,-
Spolu 510.300 510.300

b/ stanovisko hlavného kontrolóra k rozpoč-
tu na rok 2016 a k viacročnému rozpočtu na 
rok 2017  a 2018
schvaľuje:
VZN obce Prenčov č. 7/2015 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi, drobnými stavebný-
mi odpadmi a elektroodpadmi z domácnos-
tí na území obce Prenčov
VZN obce Prenčov č. 6/2015 o dani z nehnu-
teľnosti, dani za psa, dani za výherné hra-
cie prístroje a miestnom poplatku za užíva-

nie priestranstva, komunálne odpady a drob-
né stavebné odpadu na území obce Prenčov
Prenájom trojizbového bytu č. 5 v bytovom 
dome č.p. 244 pre žiadateľa Andrej Báťo 
Prenčov č. 181

Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Prenčov na rok 2015-2025
Po rokovaní obecného zastupiteľstva sta-
rostka obce zhodnotila rok 2015 a po nej od-
prezentovali svoju činnosť za rok 2015
Za základnú školu Mgr. Mila Havranová 
za Materskú školu Janka Frčková
za Senior Park Mgr. Eliška Vasiľová
za Obecný futbalový klub Dominika Ečeková
za Klub dôchodcov a požiarnu ochranu Vil-
ma Brnáková
za FSk Prenčovan Anna Kriegerová

13. zasadnutie dňa 28. 01. 2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Druh a výšku poplatku za služby poskytova-
né obcou (zverejnené na oficiálnej interneto-
vej stránke obce)

Na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 5. marca 2016 v našej obci dohliadala volebná ko-
misia v zložení:
Viktória Mičíková   – predseda (Sloboda a solidarita)
Ing. Martin Slávik   – podpredseda (SMER – sociálna demokracia )
Anna Ečeková    – člen (Strana TIP)
Mária Ečeková    – člen (Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko)
Mgr. Janka Schillerová   – člen (OĽANO_NOVA)
Martina Štefániková   – člen (SNS)
Lucia Mucová    – člen (SDKU-DS)
Iveta Adámyová   – člen (KDH)
Mária Borošková   – člen (KSS)
Mgr. Drahomíra Prieberová  – člen (Slovenská občianska koalícia)
Lýdia Leleková zapisovateľka
Občania mohli hlasovať v čase od 7:00 do 22:00 hod. Z 541 voličov, zapísaných v zozname voličov sa zúčastnilo hlasovania 
316 voličov a všetci odovzdali platné hlasy. Percentuálna účasť v hlasovaní predstavuje 58 %.

POČET PLATNÝCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE KAŽDÚ POLITICKÚ STRANU ALEBO KOALÍCIU
Názov strany umiestnenie Por. č. na hlas. lístku Počet hlasov % z celkového počtu
Strana TIP  10.    1    2  0,5
Strana modreného Slovenska  10.    2    3  0,5
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti    6.    3  20  6
Sme rodina – Boris Kollár    6.    6  20  6
Most – HÍD    7.  11    8  3
Slovenská národná strana    2.  12  43  13,5
Komunistická strana Slovenska  10.  14    3  0,5
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS  11.  15    1  0,5
SMER – sociálna demokracia    1.  16  116  37
Kresťanskodemokratické hnutie    5.  17   25  8
Slovenská občianska koalícia    9.  18     6  2
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko    4.  19   29  9
Sieť    8.  20     5  2
Strana Maďarskej komunity   11.  21     1  0,5
Sloboda a solidarita    3.  23   34  11
Spolu    316 

AKO SME VOLILI V PARLAMENTNÝCH VOBÁCH 
2016
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PLÁNOVANÉ HOSPODÁRENIE OBCE V ROKU 2016
V roku 2016 sa činnosť obce Prenčov riadi rozpočtom, v ktorom sa plánuje dosiahnuť bežné príjmy na úrovni 534 460 €. 

Výdavkový rozpočet  je aj v tomto roku plánovaný ako programový rozpočet na úrovni 14 programov, ktorý počíta s výdav-
kami na úrovni 534 460 €. Rozpočet v tomto roku neplánuje z príjmovej časti s prijatím úverov vo výdavkovej časti ráta so 
splátkou istiny vo výške 43 647 €. Rozpočet obce je zostavovaný s plánom na 3 roky a schválený Obecným zastupiteľstvom 
11. 12. 2015.

Druh Program Názov rok 2016 rok 2017 rok 2018
                                                                                              ROZPOČET OBCE PRENČOV     

                                                                                                         VÝDAJE     

 1.1.1 Mzdové náklady 74 630.00 74 630.00 74 630.00
 1.1.2 Poštové služby a telekomunikačné služby 1 600.00 1 600.00 1 600.00
 1.1.3 Kancelárske potreby a technika 800 800 800
 1.1.4 Reprezentačné 2 000.00 2 000.00 2 000.00
 1.1.5 doprava (pohonné hmoty, známky, parkovné, údržba) 1 000.00 1 000.00 1 000.00
 1.1.6 Všeobecné služby 2 000.00 2 000.00 2 000.00
 1.2 údržba informačného systému 1 600.00 1 600.00 1 600.00
 1.3 vzdelávanie zamestnancov 800 800 800
 1.4 Audit 1 000.00 1 000.00 1 000.00
 2.1 Členstvo v organizácicách 600 600 600
 2.3 Vydavateľské služby 500 500 500
 2.4 Kronika obce 200 200 200
 3.1.1 Energie 13 000.00 13 000.00 13 000.00
 3.1.2 Hospodárska správa poistenie majetku 6 500.00 6 500.00 6 500.00
 3.1.3 Prevádzka a údržba budov 2 100.00 2 100.00 2 100.00
 3.2 Činnosť volených orgánov samosprávy 2 000.00 2 000.00 2 000.00
 4.1 voľby 700 0 0
 4.2 obecný rozhlas 500 500 500
 4.3 stavebný úrad 1 110.00 1 110.00 1 110.00
 4.4 činnosť matriky 1 700.00 1 700.00 1 700.00
 4.5 Evidencia obyvateľstva 200 200 200
 4.6 Požiarna ochrana 1 000.00 1 000.00 1 000.00
 6.1 vývoz komunálneho odpadu 7 000.00 7 000.00 7 000.00
 7.1 správa a údržba komunikácií 1 000.00 1 000.00 1 000.00
 8.1 materská škola 35 648,00 35 648,00 35 648,00
 8.2 základná škola 46 300,00 46 300,00 46 300,00
 8.3. školský klub detí 6 727,00 6 727,00 6 727,00
 8.4 školská jedáleň 16 423,00 16 423,00 16 423,00
 8.6 Centrá voľného času 500 500 500
 9.1 Futbalový oddiel 4 500.00 4 500.00 4 500.00
 9.2 Futbalový štadión 1 000.00 1 000.00 1 000.00
 10.1 kultúrne podujatia 6 000.00 6 000.00 6 000.00
 10.3 Folkórna skupina Prenčovan a Širinka 1 000.00 1 000.00 1 000.00
 11.1 verejné osvetlenie 4 000.00 4 000.00 4 000.00
 11.2 autodoprava PV3S,kosačky, prev. storje, ND, PHM 3 000.00 3 000.00 3 000.00
 11.4 Materiál pre dohodárov a na údržbu 10 000.00 10 000.00 10 000.00
 11.5 Dohody urad práce 22 660.00 0 0
 13.1 Penzión pre dôchodcov 148 200.00 148 200.00 148 200.00
 13.2 dávka v hmotnej núdzi 21 200.00 21 200.00 21 200.00
 13.3 jednoráz. sociálne dávky+pomoc občanom v hmotnej núdzi 800 800 800
 13.5 Kluby dôchodcov 500 500 500
 14.1 ŠFRB splátka úveru 34 000.00 34 000.00 34 000.00
 14.2 Úroky z úveru - BU 5 000.00 5 000.00 5 000.00
*1  1-bežný rozpočet 490 813,00 467 453,00 467 453,00
 14.1 ŠFRB splátka úveru 19 000.00 19 000.00 19 000.00
 14.3 splátka istiny komunál úveru 24 647.00 23 847.00 23 847.00
*3  3-finančné operácie 43 647.00 42 847.00 42 847.00
Spolu   534 460,00 510 300,00 510 300,00
     
                                                                                                           PRÍJMY     
 100* Daňové príjmy 200 600.00 200 600.00 200 600.00
 200* Nedaňové príjmy 110 300.00 108 300.00 108 300.00
 300* Granty a transfery 208 560.00 186 400.00 186 400.00
 200* príjmy škola 15 000,00 15 000,00 15 000,00
  1-bežný rozpočet 534 460,00 510 300,00 510 300,00
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Nový rok sme privítali  tradične posedením  
s novoročným prípitkom

Milé stretnutie s členmi Klubu dôchodcov 
pri príležitosti MDŽ

Medzinárodný deň žien je 
medzinárodne uznávaný svi-
atok stanovený OSN. V dneš-
nej dobe sa mu však už neve-
nuje toľko pozornosti. My sme 
však naň nezabudli. Pri tejto 
príležitosti nás ako každý rok 
opäť navštívili členovia Klubu 
dôchodcov Prenčov. Ženy po-
tešili pekným slovom, básňami 
a piesňami. Nechýbali ani kve-
ty. Naše žienky si  tiež pripravi-
li malé darčeky, krátky program 
a občerstvenie. Spoločne si za-
spievali, porozprávali sa a po-
maškrtili. Tešíme sa na ďalšie 
stretnutie. 

Mgr. E. Vasiľová

Nový rok 2016 sme opäť privítali aj v našom zaria-
dení. Na slávnostný Novoročný prípitok prijala pozva-

nie pani sta-
rostka Mgr. Ale-
na Ciglanová.  
Zúčastnili sa 
ho všetci klienti  
ako aj zamest-
nanci SENIOR 

PARKU.  Nechýbali dobroty, novoročné vinše a priania 
aby nastávajúci rok bol plný zdravia, šťastia, pozitívne-
ho myslenia a elánu. Spestrením posedenia bol aj kul-
túrny program, ktorý si pripravil spevácky krúžok nášho 
zariadenia, vedený Ankou Beňovicovou. 
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Vyzdobili sme obec 
V rámci našich aktivít sme pripravili výzdobu obce na Veľko-
nočné sviatky. Zapojili sa deti základnej školy v Prenčove, 
seniori a ženy, ktorým touto cestou ďakujeme. Pevne verí-
me, že z výzdoby sa budeme dlho tešiť. 

Prvé naše plánované aktivity
Joga pre seniorov 
Čím je človek starší, tým viac je dôležitá fyzická aktivita. 
Šport odďaľuje príznaky starnutia, pomáha zvládať choro-
by a bolesť, dodáva energiu a pozitívnu náladu. Pre na-
šich seniorov pripravujeme cvičenie Joga pre seniorov. 
Cvičiteľka z Banskej Štiavnice sa špecializuje  cvičením 
so seniormi, tak že aj cviky sú prispôsobené a nenároč-
né. Na cvičenie Jogy však privítame aj ostatných obyva-
teľov našej obce.  Aktivita by sa konala jeden krát týžden-
ne v priestoroch komunitného centra. Bližšie informácie 
nájdete na web stránke obce alebo priamo v komunitnom 
centre. 

Materské centrum 
Chceli by sme osloviť aj mamičky s deťmi a tým roz-

behnúť aktivity materského centra. Cieľom je vytvoriť  pre 
mamičky priestor na spoločné stretávanie sa, aby sa moh-
li spoločne porozprávať, povymieňať si skúsenosti, od-
dýchnuť si od všedných vecí a hlavne zrelaxovať pri šálke 
dobrého čaju či kvalitnej kávy. 

O všetkých plánovaných aktivitách budeme informovať 
prostredníctvom webovej stránky obce a miestneho roz-
hlasu. 

Ľ. Dubovská

KOMUNITNÉ CENTRUM PRENČOV
Dobrou správou je získanie prostriedkov na po-

kračovanie činnosti Komunitného centra Prenčov. Obec  
Prenčov sa zapojila do  Ná-
rodného projektu Podpora 
vybraných sociálnych slu-
žieb krízovej intervencie na 
komunitnej úrovni, ktorý je 
pokračovaním Národného 
projektu Komunitné centrá. 
Prostredníctvom neho  je 
zabezpečená činnosť ko-
munitného centra od 01. 
03. 2016 na ďalšie tri roky. 

Zamestnancami KC sú Mgr. Eliška Vasiľová odborný ga-
rant, Bc. Ľubica Dubovská odborný pracovník KC a Miro-
slav Štefanský pracovník KC. Komunitné centrum je otvo-
rené pre všetkých každý pracovný deň.

K hlavným činnostiam KC patria aj aktivity s deťmi, 
spolupráca s Klubom dôchodcov, aktivity pre mládež.  V 
budove je k dispozícii knižnica, počítačová miestnosť s 
prístupom na internet, posilňovňa, stredisko osobnej hy-
gieny a práčovňa. Tešíme sa každému účastníkovi a kaž-
dému dobrému nápadu. Tak tiež je tu možné požiadať o 
prepravnú službu sociálnym taxíkom. 
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A polrok je za nami
Päť mesiacov ubehlo ako voda a ma sme 29.januára do-

stali svoju výplatu. Všetci sme sa snažili dosiahnuť čo najlep-
šie výsledky a naučiť sa čo najviac nových vecí. Niekomu sa 
darilo lepšie, iní vedia, že majú ešte na sebe čo vylepšovať. 
Každopádne držíme v ruke svoje polročné vysvedčenie, niek-
torí aj celkom prvé.

Za prvý polrok dosiahli veľmi dobré výsledky a získali po-
chvalu triednym učiteľom:

1. ročník Laura Binderová, Patrik Popálený, Natália Šemo-
dová, Lukáš Ivanič

2. ročník  Vanesa Ivaničová, Ema Frčková,Andrea Stehlí-
ková, Karin Veselovská

3. ročník Katarína Kondeková
4. ročník Sofia Výbochová
Gratulujeme                                               Mgr. M. Havranová

Prečo je dobré recyklovať elektroodpad?
Na hodinách environmentálnej výchovy v mesiaci február 2016 

sme skúmali prečo je potrebné a dôležité správne separovať elektro-
odpad. Vyhľadávali sme informácie aj prostredníctvom internetu ale 
aj priamo v škole, či doma. Hľadali sme nepotrebné batérie a elek-
trospotrebiče. učili sme sa svoje získané poznatky prezentovať pred 
spolužiakmi. Chceli sme poučiť aj dospelých, či mladších spolužia-
kov, aby aj oni vedeli, že elektrospotrebiče, ktoré doslúžili nepatria na 
čiernu skládku do  lesa, lebo unikaním škodlivých látok môžu ohro-
ziť aj naše zdravie.

Svoj zhotovený plagát sme umiestnili do vestibulu školy.

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Týždeň detskej knihy
Marec každoročne v našej škole venujeme Detskej knihe. Počas 

celého školského roka vedieme žiakov k tomu, aby získali kamarát-
sky vzťah ku knihám, lebo rozvoj čitateľskej gramotnosti je prvoradou 
úlohou na prvom stupni vzdelávania. Čítať s porozumením učíme ži-
akov už od prvého ročníka. 

V týždni od 14.marca do 18. marca 2016 sme počas výtvarnej vý-
chovy a na hodinách literatúry zhotovovali tradične pre deti maters-
kej školy obrázkové leporelo, tentoraz na tému ovocie. Básničky vy-
mýšľali tretiaci a štvrtáci.

Ja som citrón maličký,
do čaju som dobručký.
Vitamínu C mám veľa,
preto ma piť veľa treba. 
                     M. Slávik, 3. ročník

  Sladučká je ako med,
  včely letia za ňou hneď.
  Urobíme si z nich náušnice
  a budú z nás parádnice. 
                               B. Zimanová,  4. ročník

Básnička pre potešenie
Školské chvíle si občas spríjemňujeme aj vlastnými školskými 

súťažami, v ktorých sa učíme vystupovať pred spolužiakmi, skúša-
me svoju odvahu, precvičujem pamäť a učíme sa prednášať. Takou-
to súťažou bola aj Básnička pre potešenie. Verte, naozaj nás naši ži-
aci potešili, lebo dokázali, že sú skvelí herci a keď majú chuť aj tí, kto-
rým to inak veľmi nejde, môžu sa umiestniť na popredných miestach.
A tu sú naši víťazi:
1.ročník: 1.miesto Laura Binderová,  2.miesto Lukáš Ivanič, 3.mies-
to Natália Šemodová.  
2.ročník: 1.miesto Vanesa Ivaničová,  2.miesto Ema Frčková, 
3.miesto Andrejka Stehlíková
3.ročník: 1.miesto Katka Kondeková, 2.miesto Matej Slávik, 3.mies-
to Marek Chovan
4.ročník: 1.miesto Barborka Zimanová, 2.miesto Sofia Výbochová, 
3.miesto Ľuboš Mišuta

Mgr. M. Havranová
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Deti mali možnosť zmerať si sily v pútavom čítaní rozprávok – v 
školskej súťaži Čítame si rozprávky. Víťazov sme ocenili rozprávko-
vými knihami.(1.miesto V.Ivaničová 2.ročník, 2. miesto K.Remiarová 
3.ročník a 3.miesto E.Frčková 2.ročník)

Počas týždňa obe triedy navštívili obecnú knižnicu a naučili sa 
pravidlá pri požičiavaní kníh.

Týždeň sme ukončili návštevou materskej školy, kde prváci zah-
rali krátke divadielko „Zimní spáči“, víťazi súťaže Čítame si rozprávky 
prečítali víťazné ukážky a štvrtáci prečítali svoje básničky  a slávnost-
ne odovzdali škôlkárom obrázkové leporelo.

Mgr. M. Havranová

K jedným z najočakávanejších po-
dujatí v našej Základnej a materskej 
škole neodmysliteľne patrí aj Karneval. 
Ani tento rok to nebolo inak. Deťúren-
ce aj pani učiteľky z materskej školy sa 
presunuli do budovy základnej školy 
vystrojení v maskách od výmyslu sve-

DETI Z MATERSKEJ ŠKOLY NA KARNEVALE
ta to roztočili hneď zrána. Skúmavými 
pohľadmi navzájom hádali, kto sa skrý-
va pod tou ktorou maskou. Vzájomnou 
prehliadkou všetkých masiek začala tá 
pravá zábava v ktorej sa všetci zvŕtali 
v tanci. Pri rezkej muzike s pravým fa-
šiangovým pohostením, ktoré pripravi-

li pani kuchárky zbehlo dopoludnie ani 
nevedno ako. Vďaka patrí aj rodičom, 
ktorí sa postarali o nádherné masky 
svojich ratolestí a všetci sme prežili 
jedno čarovné dopoludnie plné rados-
ti, obohatené o krásne zážitky.

J. Frčková
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V našej obci má JEDNOTA spotreb-
né družstvo dlhoročnú tradíciu a tohto 
času má jej členská základňa 106 čle-
nov. Celých 35 rokov bola predsedníč-
kou miestneho dozorného výboru Jed-
noty v našej obci pani Emília Nemcová. 
Čas sa ale zastaviť nedá a s pribúdajú-
cimi rokmi, ubúdajú sily a osemdesiat ro-
kov je vek, keď treba odložiť všetky po-
vinnosti a venovať sa zaslúženému od-
dychu.

Preto v sobotu 5. marca 2016 bola 
zvolaná členská schôdza, na ktorej bol 
zvolený nový dozorný výbor, ktorý pre-
berie štafetu do ďalších rokov činnos-
ti tejto organizácie. Členskej schôdze sa 
zúčastnila aj zástupkyňa COOP Jednota 
Žarnovica pani Lýdia Bratková podpred-
sedníčka predstavenstva, ktorá poinfor-
movala o stave a tržbách miestnej pre-
dajne, ako aj o problémoch a financiách 
celého Spotrebného družstva, ktoré má 
svoje sídlo v Žarnovici. Taktiež poďako-
vala starému dozornému výboru za jeho 
činnosť, ktorého dlhoročnými členmi 

Miestny dozorný výbor COOP Jednota informuje
boli:  Emília Nemcová, Vilma Brnáková, 
Janka Lipovská a Adámy Pavel st.  No-
vozvolenému výboru popriala veľa úspe-
chov do ďalšej práce.

Za novú predsedníčku miestneho 
dozorného výboru v Prenčove bola zvo-
lená  pani Zuzana Krajčovicová a za čle-
nov pani Vilma Brnáková a Mária Miha-
lovicová. 

Počas diskusie sa s dlhoročnou 
predsedníčkou  rozlúčila aj starost-

ka obce pani Mgr. Alena Ciglano-
vá, poďakovala jej aj starému výbo-
ru za dlhoročnú prácu a novému vý-
boru popriala veľa úspechov.  Sláv-
nostnú chvíľu umocnila svojou básnic-
kou tvorbou a kvalitným prednesom  
pani Emília Cútová.  Verím, že táto sil-
ná organizácia, bude v našej obci mať 
ešte dlhoročné zastúpenie a predajňa 
COOP Jednoty bude dobre prospero-
vať na prospech nás všetkých.

Napomeň našich otcov, Bože nad 
hviezdami.
Nech trochu myslia, čo sa stane s 
nami,
keď začnú vojnu a všetky svoje hne-
vy vylejú na seba.
Tie hnevy ako plevy
pokazia zem, i nebo bude choré. 
Napomeň našich otcov Ty, tam hore.
Že sa to nesmie. Že ako Ty si svätý, 
aj zem je svätá. 
Veď chodia po nej deti...

         ZÁZRAČNÉ  SLOVO „MIER“
                                    Modlitba za mier – (M. Rúfus)

Práve  3. marca 2016 uplynulo 71. 
rokov od čias, kedy holubica mieru pri-
letela do obce Prenčov a priniesla slo-
bodu pre jej obyvateľov. Pri tejto sláv-
nostnej príležitosti sme položili veniec 
červených kvetov k miestnemu pamät-
níku, aby sme vzdali česť a slávu všet-
kým, ktorí položili svoj život za našu 
slobodu.

Keď si pustíme televízor alebo za-
pneme rádio vidíme a počujeme, že 
nie všade vládne pokoj a mier. Vidíme 

ako v krajinách postihnutých vojnou 
umierajú a trpia otcovia, matky i ne-
vinné deti. My v našej krajine sme 
už 71 rokov nepocítili, čo je to vojna. 
Preto urobme všetko preto, aby sme 
sa ešte veľa rokov zobúdzali do  po-
kojných mierových dní.  Aby naši ot-
covia, muži  a synovia, nemusia pre-
lievať svoju krv v nezmyselnom ši-
alenstve vojny. Aby naše deti každý 
večer zaspávali v pokoji a mieri. Ma-
jme úctu k slobode, vážme si mier a 
pokoj, ktoré sú tak dôležité pre spo-
kojný život každého z nás.              

                             A. Kriegerová

Pre všetkých zvedavcov
Pozývame všetkých, ktorých zaujíma ako si tu žijeme

na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
6.apríla 2016 od 7,30 do 14,30
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„Nový rok nám nastal všetci sa radujme ... “  Takto sme 
si spoločne zaspievali v nedeľu 3. januára 2016 počas 
slávnostného koncertu, ktorý sa tento rok konal v Rímsko-
katolíckom kostole Sv. Mikuláša. Všetci sme sa naň teši-
li. Veď sme si mohli do Nového roka zaželať - všetci spo-
ločne, či už susedia, priatelia i spoluobčania  veľa šťas-
tia, spokojnosti a zdravia.  Zahájila ho  pani starostka spo-
lu so zástupcami oboch cirkví v obci. O dokonalý zážitok 
sa postarali :
- Spevácky zbor „HOLÚBKY  Z  KRÍŽA“ zo  Žiaru nad 

Hronom 
- Evanjelický cirkevný zbor z Pliešoviec
- Evanjelický cirkevný zbor z Prenčova  
- Miestna folklórna skupina Prenčovan.

NOVOROČNÁ  KONCERTNÁ TRADÍCIA V PRENČOVE
Na záver zaznela už tradičná „ Tichá noc...“, ktorú sme 

si  všetci spoločne zaspievali. Po koncerte sme sa uhos-
tili koláčmi a slaným pečivom, ktoré pripravili naše šikov-
né  gazdinky, za čo im srdečne ďakujeme. Samozrejme, 
že nechýbal ani výborný punč, ktorý  je naozaj z roka na 
rok lepší a lepší. K jeho kvalite každoročne prispieva  skal-
ná zostava, ktorá nám ho už dlhé roky s láskou pripravu-
je, do ktorej patrí Ján Frčka, Janka Frčková, Janka Ško-
liaková  a Renatka Štrbová. V tento rok sa ku nim prida-
li aj naši poslanci  Zuzka Krajčovicová a Branislav Koneč-
ný. Krásne spevy a koledy rozohriali naše srdcia  a dobrý 
punč  rozohrial naše skrehnuté ruky.  Verím, že  tento sláv-
nostný deň, zostane ešte dlho uchovaný v našej pamäti.

A. Kriegerová

OKIENKO do kultúry...

"Rozprávka zo života baníkov z čias, keď boli bane 
vo svojom najväčšom rozmachu. Aj samotný pán gróf sa 
rozhodne šetriť na zámku, len aby jeho ťažko pracujú-
ci baníci dostali zaslúženú odmenu. No ako to už v ži-
vote chodí, nie každý sa dokáže uspokojiť s tým čo zís-
kal čestnou cestou. Dolovať poklady, ktoré sú hlboko v 
zemi je síce pekné, no osoh a šťastie prinesú len tomu, 
kto objaví tie skutočné po-
klady, ktoré sú hlboko v nás 
– tie čo sú vzácnejšie ako 
zlato a striebro. Láska a 
priateľstvo zvíťazia nad zá-
visťou a honbou za bohat-
stvom."

Aj takto by sa dala opí-
sať prvá banskoštiavnic-
ká filmová rozprávka, kto-
rú sme mali možnosť vidieť 
v nedeľu, 13. marca 2016. 
Uviedli nám ju aj osob-
ne samotní režiséri Michal 
Číž a Šimon Martin Šafařík, 
ktorí si v spomínanej roz-
právke aj zahrali. Premie-
tanie malo veľký úspech a 
tešili sme sa veľkej účasti, 
vyše sto účastníkov. 

  „Ako baník k zlatu prišiel“
Prvá banskoštiavnická rozprávka premietaná 
s veľkým záujmom aj u nás
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„Ľudia čo potrebujú iných, sú šťastní 
na tomto svete.“

Na tomto výroku je určite kus pravdy a 
dôkazom toho je aj priateľstvo medzi obca-
mi združenými v OZ Zlatá cesta, ktoré spolu 
fungujú už viac ako šesť rokov. 

Dovolím si tvrdiť, že bez vzájomnej spo-
lupráce a bez opory ľudí v združení by sa 
nám nepodarilo úspešne implementovať In-
tegrovanú stratégiu rozvoja územia a pri-
spieť k zlepšeniu života v našom prekrás-
nom regióne. 

Vďaka prístupu Programu LEADER sa 
miestni ľudia, podnikatelia, obce, združe-
nia stali spolutvorcami svojej budúcnosti a 
prebrali na seba okrem zodpovednosti  za 
výber projektov aj spoluzodpovednosť za za-
bezpečenie trvaloudržateľného rozvoja svoj-
ho územia. 

Vďaka implementácie ISRÚ sa mohli re-
alizovať projekty menšieho charakteru, ktoré 
by sa často-krát prostredníctvom dopytovo 
orientovaných výziev ani nerealizovali.

Počas implementácie ISRÚ sme úspeš-
ne zvládli proces prípravy projektov, ich hod-
notenia, realizáciu, monitoring a naplnenie 
stratégie.  Podarilo sa nám vybudovať, zre-
konštruovať a zmodernizovať: 
• 29 chodníkov s dĺžkou 4 387,18 m 
• 36 verejných priestranstiev a parkov 
 s rozlohou 10 910,97 m2 
• 41 autobusových zastávok 
• 9 tržníc
• 20 športových ihrísk
• 33 detských ihrísk

        
Okrem toho sme uskutočnili  informačné 

a vzdelávacie aktivity, konferencie, výmen-
né pobyty a odborné exkurzie. Zúčastňova-
li sme sa medzinárodných výstav na Sloven-
sku, v Čechách, v Chorvátsku, v Poľsku, Ma-
ďarsku a pod. Vydali sme aj rôzne propagač-
né materiály, ktoré sú k dispozícii pre obča-
nov v kancelárii združenia na Obecnom úra-
de v Prenčove.  

Naše  združenie je otvorené spolupráci 
s organizáciami na miestnej, regionálnej, ná-
rodnej a medzinárodnej úrovni o čom sved-
čia aj viaceré projekty spolupráce, ktoré boli 
vo veľkej miere zamerané na výmenné po-
byty, odborné exkurzie  a na prezentáciu 
nášho regiónu  jednak na Slovensku ale aj  
v zahraničí. 

Vďaka spolupráci a súhre všetkých orgá-
nov sa nám podarilo úspešne implemento-
vať Program LEADER v regióne Zlatej cesty 
v Programovom období 2007-2013. 

Stratégiu CLLD (čo znamená miestny 
rozvoj vedený komunitou) pre Programové 
obdobie 2014-2020 sme začali pripravovať v 

roku 2014. Na vypracovanie Stratégie CLLD 
a na spracovanie propagačného materiálu 
sme získali finančné prostriedky z Bansko-
bystrického samosprávneho kraja vo výške 
26 000,- €. 

V prvej etape sa robila analytická časť 
zameraná na audit zdrojov, ktorý sa týkal de-
mografických trendov, hustoty obyvateľstva, 
ľudských zdrojov, vekových kategórií, vzde-
lanostnej štruktúry, národnostného zloženia 
a vierovyznania. Audit sa robil podrobný za 
každú obec a potom sa jednotlivé výstupy ro-
bili za celý región. 

V druhej etape sme vypracovali stra-
tegickú časť na základe vyhlásenej Vý-
zvy č.1/MAS/PRV/2015 pre podopatrenie 
19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v 
rámci stratégie miestneho rozvoja zo dňa 
24.9.2015, vyhlásenej Ministerstvom pôdo-
hospodárstva SR .       

Valné zhromaždenie OZ Zlatá cesta dňa 
9.12. 2015  schválilo pre nové Programové 
obdobie 2014-2020 Stratégiu CLLD pod ná-
zvom: Stratégia miestneho rozvoja v regióne 
Zlatej cesty 2014-2020, ktorá  analyzuje úze-
mie Zlatej cesty a stanovuje priority s cieľom 
zabezpečiť trvaloudržateľný regionálny roz-
voj na obdobie 2015 – 2025.  Táto straté-
gia napĺňa víziu: „V malebnom prostredí vidi-
eka pod majestátnym Sitnom žijú aktívni ľu-
dia, ktorí  v horizonte 10 rokov budujú spo-
lupracujúci a prosperujúci región, intenzív-
ne ale ohľaduplne využívajúci svoje prírod-
né kultúrne a historické  dedičstvo  pre rozvoj  
cestovného  ruchu,   ktorý úspešne absor-

buje miestnu poľnohospodársku produkciu a 
služby ako regionálny produkt HONT a  pris-
peje k trvaloudržateľnému rozvoju  a ekono-
mickému a sociálnemu blahobytu všetkých 
generácií“, ktorú chceme docieliť napĺňaním 
5 priorít - Hospodársky a ekonomický rozvoj, 
Rozvoj sociálnej spoločnosti, Vidiecky ces-
tovný ruch a ochrana prírodného a kultúrne-
ho dedičstva, Infraštruktúra a služby pre oby-
vateľov a Rozvoj partnerstva a efektívna čin-
nosť MAS.  

Ekonomický rozvoj regiónu sa budeme 
snažiť dosiahnuť implementáciou 12 opatre-
ní s tým, že 52% z finančných prostriedkov je 
alokovaných na opatrenia pre neverejný sek-
tor. Otvoria sa tak príležitosti na zavádzanie 
inovatívnych riešení, vytváranie krátkych do-
dávateľských reťazcov s umiestňovaním re-
gionálnych produktov. Pre rozvoj ekonomi-
ky, cestovného ruchu a kvalitnejšieho živo-
ta obyvateľov stratégia podporí vybudovať 
chýbajúcu infraštruktúru, riešiť nezamestna-
nosť vytvorením min. 25 pracovných miest, 
skvalitňovať ponuku sociálnych, zdravotných 
a komunálnych služieb a tak rozvíjať mobili-
tu obyvateľov. 

Dňa 15.12. 2015 sme Projektový zámer 
spolu so Stratégiou CLLD zaniesli do Brati-
slavy na MP SR a zo dňa  7. 3. 2016 máme 
pozitívnu hodnotiacu správu. Veríme, že sa 
nám podarí získať finančné prostriedky aj v 
novom Programovom období a tak pokračo-
vať v rozvoji nášho regiónu. 

Janka Bačíková,
 manažér OZ Zlatá cesta 

Zasadnutie Valného zhromaždenia dňa 9.12. 2015 v Penzióne Starý hostinec vo Sv. Antone
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o  Obidva naše futbalové tímy zimovali na 4. mieste v tabuľke o  Zimovanie našich futbalistov po Jesennej 
časti súťaže 2015/2016 bolo na 4. mieste či v súťaži dospelých i detí:

Tabuľka 2015/2016 jesenná časť
II. trieda JUH dospelí    Z  V   R   P   Skóre   B   +/-

1.  MFK Nová Baňa   8  6  2  0  41:5  20    8
2.  FK Vyhne   8   6   2   0   30:3   20     8
3.  TJ Partizán Prochot   8   5   2   1   18:7   17     2
4.  TJ Štart Prenčov   8   3   1   4   25:11   10   - 2
5.  ŠK Hronský Beňadik   8   3   1   4   15:36   10     1
6.  TJ Ostrý Grúň   8   3   0   5   15:17   9   - 3
7.  FK Malá Lehota   8   2   0 6   11:28   6   - 6
8. TJ Slovan Kúpele Sk. Teplice  8   1   0   7     6:40   3   -12
9.  ŠK Lesy   8   2   0   6   10:30   6(-6)  - 3

Tabuľka 2015/2016 jesenná časť
Oblastné majstrovstva Errea U15  Z   C   R   P   Skóre   B   +/-

1.  OŠK Hodruša - Hámre   10   9   1   0   59:3   28   16
2.  TJ Družstevník LOv. - Trubín   10   8   2   0   63:10   26     8
3.  ŠFK  Kremnica   10   8   1   1   64:10  25   10
4.  TJ Štart Prenčov   10   7   0   3   42:16   21     6
5.  OŠK Lutila   10   5   0   5   27:31  15     0
6.  TJ Banik. Št. Bane   10   3   3   4   21:46  12   - 3
7.  TJ Družstevník Jan. Lehota   10   3   1   6   14:49  10  - 5
8.  TJ Ostrý Grúň   10   3   0   7   11:50   9   - 6
9. TJ Par. Veľká Lehota   10   2   1   7     6:37   7  - 8
10.  ŠK Lesy   10   1   1   8   10:31   4   - 8
11.  TJ Sokol Tr. Hora   10   1   0   9     5:39   3   -15
12. FK Filjo Lad. Vieska   0   0   0   0     0:0   0     0

Čaká nás jarná časť futbalovej sezóny...
V apríli 2016 sa začína Jarná časť 

futbalovej sezóny 2015/2016 a súčas-
nosti prebieha príprava našich futba-
listov prostredníctvom priateľských fut-
balových zápasov dospelých. 

V sobotu 06. februára 2016 o 13.30 
hod. sa odohral priateľský futbalový 
zápas Prenčov – Hontianske Morav-
ce, ktorý sa skončil remízou 4:4, góly 
dali bratia Blahútovci Filip a Peter.

V nedeľu 28. februára 2016 o 
14.00 hod. sa odohral priateľský futba-
lový zápas Prenčov – Pliešovce, kto-
rý sa skončil suverénnym víťazstvom 
našich futbalistov 5:0. Góly v stretnutí 
strelili Andrej Chovan, Lukáš Židík, Do-
minik Chovan a Rasťo Blahút.

V nedeľu 13. marca 2016 o 13.30 
hod. sa odohrala odveta zápasu Pren-
čov – Pliešovce, ktorá sa skončila 
krásnym víťazstvom našich futbalistov 
7:1. Góly strelili Rasťo Blahút, Peter 
Blahút, Šimon Beňovic a Martin Cho-
van.

V nedeľu, 20. marca 2016 sa odo-
hral priateľský zápas vo Vyhniach, kto-
rý sa napriek mnohým nepremeneným 
šanciam a bohužial aj pochybeniu na-

šich hráčov skončil po nezmyselne in-
kasovanom góle súpera remízou 1:1. 
Gól v stretnutí dal Andrej Chovan.

Príprava našich chlapcov prebie-
ha zatiaľ úspešne a ja dúfam, že rov-
nako alebo ešte aj lepšie sa začnú aj 
majtrovské futbalové stretnutia v súťa-
ži, ktorá sa začína už onedlno v apríli 
2016.Dúfam, že počiatočný elán, chuť 
a odhodlanie, ktoré chlapci počas prí-
pravy sprevádza bude pokračovať rov-

nako alebo aj ešte lepšia v majstrov-
ských futbalových zápasoch.

Futbalový klub sa počas sezóny 
2015/2016 rozrástol o nových členov 
- Lukáša Židíka, Miroslava Haláta, Fi-
lipa Blahúta, Pavla Krajáka a Michala 
Tomašku. Dúfam, že chlapci budú pre 
náš klub prínosom a že sa im bude u 
nás a za nás dobre hrať.

          
  D. Ečeková

Obecný futbalový klub ŠTART Prenčov sa od roku 2016 
môže pýšiť svetelnou tabuľou s rozmermi 100x150 cm. Náklady 
na jej zakúpenie vo výške 600 € boli uhradené vďaka skvelým 
sponzorom pánom D. Be-
ňovicom, K. Chovanom, Ľ. 
Pelachym, J. Štefánikom a  
Z. Weberom. Za Vašu sna-
hu a podporu Vás patrí jed-
no veľké ĎAKUJEME.     

Svetelná tabuľa krášli a 
dotvára futbalový areál po-
čas domácich futbalových 
zápasov. Ukazuje aktuál-
ny čas a stav futbalového 
stretnutia. Uvedené zaria-
denie znovu prispelo k zvý-
šeniu kvality futbalové zá-
žitku pre našich fanúšikov. 
A zvýšilo atraktivitu futba-
lového štadiónu, ktorý patrí 
k najlepším v súťaži. Za čo 
patrí veľká vďaka nášmu zanietenému a aktívnemu správcovi a 
hospodárovi v jednej osobe, Jaroslavovi Štefánikovi.

D. Ečeková

Ďakujeme sponzorom za svetelnú tabuľu

ŠPORTOVÉ OKIENKO
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MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB ŠTART PRENČOV
Jarná časť sezóny 2015/2016

V nedeľu 28. februára 2016 sme sa zúčastnili na I. ročníku žiac- 
keho tujnaja – Zimný halový futbalový turnaj žiakov U15 o Pohár 
ObFZ Žiar nad Hronom 2015/2016. Súťažilo 5 družstiev a naši fut-
balisti sa umiestnili na 4. mieste, za čo obdržali diplom. Okrem toho 
ocenenie za najlepšieho brankára turnaja získal náš brankár, On-
drej Šulek. 

Najlepší brankár turnaja žiakov Ondrej Šulek


