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Milí Prenčovania,

Pokračovanie na 2. str.

Na piatok 4. decembra  2015 sa 
určite tešilo každé dieťa v našej obci.                           

A viete  prečo?  Lebo do Prenčo-
va, priamo do Kultúrneho domu zaví-
tal Mikuláš s čertom a anjelom. Aj keď 
nie tradične po snehu na saniach, ale 
predsa si našiel cestu s vozíkom pl-
ným sladkostí. Usmievavý deduško 
s bielou bradou v červenom kabátci 
rozžiaril očká všetkým prítomným de-
ťom. Deti sa na jeho príchod pripravili 
a  naučili  sa množstvo pekných bás-
ničiek, pesničiek, tancov a scénok. 
Dokonca aj nezbedný čert zostal ti-
cho sedieť a počúval. Mikuláš deti po-
chválil, lebo sa mu ich program veľ-
mi páčil a sľúbil, že veľmi rád príde 
medzi ne aj na budúci rok. Mikuláš bol 

Krásne Vianoce chceme Vám priať, aby mal človek človeka rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten Nový rok za to stál.

Kolektív Obecného úradu v Prenčove

pre deti nezabudnuteľný a každé od-
chádzalo s rozžiarenými očkami moc-
ne stískajúc v ruke darovaný balíček. 
Len čert bol smutný, lebo od neho  
prút nikto nechcel, veď  deti boli veľmi 
poslušné a milé, ochotné pomôcť je-
den druhému a každé chcelo byť ob-
darované Mikulášom.

          Anna  Kriegerová

Mikuláš rozdával darčeky,  deti radosť a spev

V čase, keď sa Vám do rúk dostane môj 
článok, atmosféru Vianoc už budeme cítiť 
všade. Prajem  nám, aby tohtoročné Vianoč-
né sviatky boli tou “pravou slepačou poliev-
kou pre dušu“, ktorá  nám dopraje zaslúženú 
chvíľku odpočinku od všetkého zhonu, napä-
tia a obáv, v ktorých nás  držal rok 2015 a 
dodá nám nových síl, aby sme obstáli pred 
výzvami, ktoré prinesie rok 2016.

Rok 2015 bol pre vedenie obce a obec-
ný úrad rokom hektickým. Bol síce prvým ro-
kom volebného obdobia 2014-2018, ale zo-
sypala sa na nás realizácia všetkých projek-
tov, ktoré sme získali v rokoch  2010 - 2014. 
Realizovali sme 5 investičných projektov, ko-
munikovali sme so 6 dodávateľmi a piatimi 
fondami, ktoré nám poskytli prostriedky na 
realizáciu našich projektov v celkovej hodno-
te viac ako 1 milión €. Celý systém riadenia 
týchto projektov od prípravy, realizácie, vy-
účtovania a monitorovania sme realizovali  
vlastnými silami. Na externom manažmente 
sme  ušetrili čiastku minimálne 40 000 €, čo 
predstavuje 4% oprávnených výdavkov, čo je 
min. sadzba, ktorú si externé fi rmy za takéto 
služby účtujú. O tom, že sme to zvládli veľmi 
dobre svedčí skutočnosť, že objekty sú vybu-
dované, riadne skolaudované, projekty ukon-
čené a implementačnou agentúrou akcepto-
vané a preplatené.

Súčasne sme realizovali dva dopyto-
vé projekty cez operačný program Ľudské 
zdroje, kde sme  zamestnali 11 pracovníkov 
a pracovalo sa s ďalšími 25 občanmi, ktorí 

sú dlhodobo nezamestnaní alebo inak zne-
výhodnení. Vďaka týmto projektom naši za-
mestnanci v obci vybudovali chodníky  a 
spevnené plochy, terénne úpravy, altánky a 
prístrešky. Stavebný materiál bol uhradený z 
týchto projektov. Hodnota týchto projektov je 
180 tis. €. Zapojili sme sa aj do národných 
projektov UPSVaR podľa zákona o službách 
zamestnanosti č 5/2014, §10, §12, §50j, §51, 
§52a, §54. Jednoducho povedané naša sa-
mospráva, ako vždy aj v tomto roku sa za-

pojila do všetkých programov, aby ponúkla 
možnosti na zlepšenie situácie znevýhodne-
ným uchádzačom o zamestnanie. A oceňu-
jem, že za svoju ústretovosť obec aj získala. 
Je vždy upravená, čistá, rozkvitnutá a má čis-
té, vymaľované, opravené priestory budov, 
folklórna skupina Prenčovan a Širinka  zís-
kala nové kroje a mnoho ďalších maličkos-
tí, na ktoré si teraz nespomeniem, ale keď sa 
na ne zabudne, každý to hneď zbadá. Za svo-
ju prácu si títo ľudia zaslúžia naše uznanie i 
poďakovanie, lebo ak  by ju nerobili, ostalo 
by to na našej občianskej povinností a pri-
znajme si, potom by naša dedina asi vyzera-
la inak. 

V obci sa nám v poslednom období po-
darilo posilniť sociálnu oblasť. Na VUC v 
Banskej Bystrici sme zaregistrovali dve nové 
služby: prepravná služba a komunitné cent-
rum a rozšírili sme kapacitu Seniorparku o 
štyri miesta na 30. Určite ste si všimli nový 
biely Citroen Berlingo, na ktorý prispelo Mi-
nisterstvo sociálnych vecí a rodiny. V tomto 
roku sa realizovali národné projekty komu-
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nitné centrá, terénnej sociálnej práce a opa-
trovateľskej služby, kde našlo prácu 9 a v Se-
nior parku 13 zamestnancov. Tieto služby sa 
poskytujú na veľmi dobrej úrovni, čo je  vizit-
kou kvality personálu.

Aktívnou aj v tomto roku bola Samosprá-
va klubu dôchodcov, ktorá svoju činnosť rea-
lizuje z vlastných členských príspevkov a  do-
tácie z rozpočtu obce. 

Pre školstvo bol tento rok náročný jed-
nak preto, že v ZŠ navštevovalo len 19 žia-
kov, čo sa odzrkadlilo na zníženom rozpočte. 
Ale aj preto, že škola prešla komplexnou re-
konštrukciou. Podarilo sa nám obnovu našej 
školy zrealizovať počas školských prázdnin 
a deti mohli začať školský rok načas. Úspe-
chom školy bolo aj to, že naši žiaci si zno-
vu obhájili certifikát Zelenej školy. V mater-
skej škole sme zaznamenali nárast záujmu 
o umiestnenie detí, vedenie školy operatív-
ne zahájilo schvaľovanie rozšírenia kapaci-
ty škôlky v budúcom roku o pol triedy v exis-
tujúcich priestoroch. Ale pripravujeme  roz-
šírenie kapacity v podkroví materskej školy, 
uskutočnenie tohoto plánu záleží od toho, či 
náš projekt uspeje a získame dotáciu. Škol-
ská jedáleň varí aj pre dôchodcov v obci a 
zariadenie Seniorparku, a tak sa jej prevádz-
ka nezatvára ani cez víkend a sviatky. Nároky 
na zamestnancov  v prevádzkach našej ma-
lej školy sú väčšie ako na veľkých školách, 
kde nemusia kumulovať funkcie, a na tie isté 
činnosti je viac zamestnancov, ale výsledka-
mi za nimi nezaostávajú.  

Nezaostávala ani činnosť kultúry, nechý-
balo ani jedno tradičné kultúrne podujatie, 
spokojní môžeme byť aj s návštevnosťou. Čo 
je takým indikátorom, či má podujatie opod-
statnenie. Znovu sme skúsili oživiť činnosť 
knižnice, tentokrát v nových priestoroch Ko-
munitného centra, kde pribudli počítače s 
prístupom na internet. Verím, že dlhé zim-
né večeri niektorých z Vás privedú za dob-
rou knihou.

Vrcholnou kultúrnou udalosťou sú Pod-
sitnianske dni hojnosti - v Prenčove na rínku. 
Jubilejný 15 ročník si budeme pamätať ako 
neskutočne horúci. Teploty nad 33 stupňov 
sa podpísali na nižšej návštevnosti hlavne v 
odpoludňajších hodinách, ale k večeru prilá-
kal návštevníkov kultúrny program, ktorý bol 
aj v tomto roku pestrý a kvalitný. Za úspe-
chom nášho festivalu stoja aj desiatky obe-
tavých ľudí, ktorých nevidieť na javisku, ale 
starajú sa o návštevníka, aby sa zabavil, na-
jedol, aby mu nič nechýbalo. Všetkým týmto 
nemenovaným ľuďom zo srdca ďakujem za 
profesionálne zvládnutie organizačnej čas-
ti festivalu. Zaspomínali sme si na históriu 
PDH a ocenili ľudí, bez ktorých by dni hoj-
nosti neboli tým čím sú.  

Hlavný večerný program patril už tra-
dične FSk Prenčovan, ktorá svojím scénic-

kým pásmom „Sedliak son ja ľúbim pole 
vien robiť“ znovu presvedčila o svojich kva-
litách a mnohých nás svojím programom 
dojala. Milo prekvapila aj Širinka s veľmi 
pekným programom, sebaistým vystupova-
ním, čím nám všetkým ukázali, že na javis-
ku sú už doma. Folklórna skupina Prenčo-
van na Krajskej prehliadke Nositeľov tradí-
cii v Dobrej Nive získala zlaté pásmo a upev-
nila sa svoje miesto medzi najvýznamnejší-
mi folklórnymi skupinami v kraji. Divadelní-
ci v tomto roku nenaštudovali novú hru, ale 
s vlaňajšou inscenáciou „Keď jubilant pla-
če“, získali na regionálnej  prehliadke v No-
vej bani cenu za inscenáciu.

Aj šport má v našej obci svojich priazniv-
cov a nie je to len futbal. Úspešne reprezen-
tujú Kristián Antošík v kulturistike, Šulek Šte-
fan ml. v streľbe. Dobre si viedli aj futbalis-
ti, oddiel dospelých aj  oddiel detí, keď zimu-
jú na 4. mieste tabuľky. Podľa mňa je to veľ-
mi dobré umiestnenie, keď  vezmeme do úva-
hy, že k ich súperom patria kluby ako napr. 
Kremnica. Futbalový oddiel okrem toho, že 
šíri dobré meno obci Prenčov má aj svoj-
ho správcu, ktorý sa stará o areál a ihrisko. 
Kvalita hracieho trávnika aj vďaka závlahe, 
pravidelnému koseniu a ďalšej starostlivos-
ti sa výrazne zlepšila a patrí k najlepším v 
súťaži. Pre príležitosť aktívneho pohybu aj 
pre tých, čo nechcú súťažiť a cvičia pre relax 
sme v tomto roku v komunitnom centre zria-
dili posilňovňu, aj keď ešte nie je vybavená 
na 100%  využívať sa už dá.

Aktuálnou témou v tomto roku bola aj 
požiarna ochrana. Zriadili sme obecnú jed-
notku, kde 8 dobrovoľných hasičov absolvo-
valo základnú odbornú prípravu. Získali sme 
dotáciu na technické  zabezpečenie a bola 
schválená žiadosť o nové požiarne vozidlo. 
V tomto roku oslávili 90 rokov založenia ha-
sičského zboru v Prenčov, pri tejto príležitos-
ti boli ocenení členovia ZO. Boli sme organi-
zátorom oblastnej požiarnej súťaže, na ktorej 
sa zúčastnilo 30 družstiev.

Hospodárska činnosť obce zahrňuje pre-
vádzku vodovodu, kanalizácie, obecnej pá-
lenice, a jednoduchých stavebných činnos-
tí. Tieto činnosti prinášajú obci veľmi malý  
zisk, vždy boli chápané ako služby obyva-
teľstvu. Tento rok sme opäť riešili problém 
zákalu pitnej vody pri vyšších zrážkach, pri-
jaté opatrenia ukazujú zlepšenie, aj keď v 
tomto roku veľa nepršalo. Musíme počkať 
ako to preveria jarné dažde. Pri výstavbe  ko-
munikácií sa našla a odstránila staršia v po-
rucha úniku vody na koncovom potrubí, čo 
prispelo k dostatku vody v obecnom vodovo-
de počas suchých letných dní. V pestovateľs-
kej pálenici tento rok je nižšia produkcia v 
dôsledku výpadku jabĺk v minuloročnej sezó-
ne, menej ovocia je aj v tejto  sezóne.

Tento rok priniesol aj mnoho nového 
do činnosti obecného úradu. Jednak vstúpi-

li do platnosti nové zákony ako každoročne, 
na ktoré treba reagovať. Ale pohli sa veci v 
oblasti elektronizácie verejnej správy. Dáto-
vé centrum miest a obcí, Centrálny register 
osôb, Register adries, Integrované obslužné 
miesta, Rozpočtový informačný systém sa-
mosprávy. Všetky tieto systémy by mali zjed-
nodušiť prácu, ostáva nám len veriť, že to 
naozaj tak bude, aj keď doterajšia skúsenosť 
tomu nenasvedčuje. Aj v našej obci si budete 
môcť vybaviť list vlastníctva, výpis s registra 
trestov aj z obchodného registra.

Pre lepšiu informovanosť občanov sme 
zaviedli posielanie miestnych oznamov for-
mou SMS. Aktuálne informácie nájdete aj 
na stránke www.prencov.sk, aj keď v druhom 
polroku sa jej nedostalo dostatočnej pozor-
nosti. V tomto roku sa vydali dve čísla Pren-
čovana. 

Obecné zastupiteľstvo sa v prvom roku 
svojej činnosti spravidla zasadalo každý po-
sledný štvrtok v mesiaci o 18.00 hod. Kaž-
dé zasadnutie je verejné, oznam o programe 
zasadnutia sa zverejňuje na informačnej ta-
buli aj na webovej stránke obce. Účasť po-
slancov na zasadnutiach  bola  90%. Obecné 
zastupiteľstvo zvolilo hlavnú kontrolórku na 
6 ročné funkčné obdobie Katarínu Frčkovú. 
Schválilo zápis do kroniky obce za rok 2014 
vypracovaný kronikárkou obce p. Zuzanou 
Králikovou. Rozhodovalo o projektových zá-
meroch a o nakladaní z majetkom obce, kon-
trolovalo rozpočet obce. Komisie obce sa 
stretli tento rok dva krát, v prvom polroku 
pred PDH a v druhom pri tvorbe rozpočtu.

Tak toto je môj stručný odpočet činnos-
ti k Správe o stave obce za rok 2015. Za kaž-
dým riadkom je ľudské úsilie, profesionál-
ny prístup, odbornosť, ústretovosť a obeta-
vosť. Sú to ľudia, ktorí rozhodujú o smero-
vaní obce, tí ktorí sa starajú o chod obecné-
ho úradu a zverené oblasti, tí ktorí sa stara-
jú o vzhľad obce i tí, ktorí obetujú svoj voľ-
ný čas pre šírenia dobrého mena o Prenčove.

Všetci si zaslúžia  počuť „Dobrá práca 
priatelia. Ďakujeme.“

Ako som už v úvode spomenula, máme 
za sebou náročný ale dobrý rok, bohatý na 
udalosti aj  na rozvojové aktivity v obci. Teší 
ma, že sme ich úspešne  zvládli, začo úprim-
ne  ďakujem  všetkým svojím spolupracov-
níkom, ktorí sa na tomto úspechu podieľali.

Vážení spoluobčania,
prajem vám krásne a veselé Vianoce. 

Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a od-
dychu. Nech je vaše srdce obklopené lás-
kou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne 
ako Betlehémska hviezda. Nech pod strom-
čekom nájdete také darčeky, ktoré vás pri sr-
diečku zohrejú a zažijete chvíle, na ktoré bu-
dete vždy s láskou spomínať. 

                
                      Mgr. Alena Ciglanová 

                 starostka obce
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Obec v súčasnosti pripravuje nový strategický dokument Program  hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Prenčov 2015-2025. 
V rámci prípravy PHSR bol spracovaný v minulom roku dotazníkový prieskum, verejné vypočutie v rámci stretnutia zástupcov Mikroregi-
ónu Južné Sitno „metódou naivných máp“. Svoj návrh dalo aj vedenie obce a podnikatelia v území, v súčasnosti je v procese pripomien-
kovania, zverejnený  na www.prencov.sk

Tento  strategický dokument, nadobudne účinnosť schválením Obecným zastupiteľstvom, obsahujúci plány a vízie do budúcnosti, kto-
ré prispejú k rozvoju Obce.

Do konca roka 2015 platí PHSR z roku 2007 schválený pre obdobie 2003 – 2013 predĺžené do konca roka 2015, ktorý obsahoval tri 
špecifické ciele, a to 

1. Zvyšovanie kapacity ľudského potenciálu 
2. Zvýšenie ekonomickej stability mikroregiónu
3. Vytváranie podmienok pre vznik nových odvetví
V rámci nich boli naplánované projekty, ktoré sa zrealizovali takmer na 100 % (nezrealizovalo sa iba Podnikateľský inkubátor – Mikro-

región Južné Sitno, Vybudovanie malej vodnej elektrárne a rekonštrukcia mlyna – obec Prenčov).
PHSR ktorý bol schválený v roku 2003 a aktualizovaný v roku 2008 a jeho platnosť predlžená do roku 2015, zadefinoval si realizáciu 

nasledovných aktivít:

Projekt                                                                          Obdobie realizácie                       Finančné prostriedky poskytol      Celková suma v EUR

Ozeleňovací projekt celoplošne 
( Sídelná zeleň v centre obce, 
Obecné kompostovisko, Ružová dedina) 2006 - 2009 Environmentálny fond,     

  Fond sociálneho rozvoja 13 634,17
Spolkový dom (Remeselnícky dom)  2010 - 2011  
PRV SR 2007 - 2013  405 782,00

Stredisko lokálneho trhu práce  2011 - 2015 ÚPSVaR Banská Štiavnica 205 279,66
(dočasné pracovné miesta)      

Centrálne vykurovanie, drevo – plyn  2015
+ zateplenie budov (ZŠ, MŠ, OcU, KD) 2004 MPRV SR – ROP  76 014,41
  Vlastné zdroje  4 000,76
  Envirofond   35000,-

Rekonštrukcia KD (Modernizácia KD  2004 – 2005, MPRV SR – ROP  659 060,53 €
na kultúrno-informačné centrum,  2014 – 2015 SAPARD, 
Komunitné centrum,   Fond sociálneho rozvoja,
Vybudovanie multifunkčného komunitného   Vlastné zdroje
centra v obci Prenčov)          

         
  Projektová dokumentácia odkanalizovanie  2007 – 2009 Environmentálny fond  630 725,38
obce (Malé domové čistiarne odpadových  2013 – 2015     Už realizácia 2 etáp.
vôd, Kanalizácia a ČOV) 
       
Rekonštrukcia miestnych komunikácií  2004 – 2005 SAPARD   709 087,32
(Rekonštrukcia miestnej komunikácie  2008 Ministerstvo financií SR
a chodník, Revitalizácia verejných  2014 – 2015 MPRV SR – ROP 
priestranstiev obydlí MRK v obci Prenčov,   Vlastné zdroje
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, 
Dobudovanie chodníkov v obci Prenčov“ 

Rekonštrukcia školských prevádzok  2014 MPRV SR – ROP   
(Rekonštrukcia a zníženie energetickej  2015 Vlastné zdroje  126 637,8 
náročnosti budovy ZŠ s MŠ,   Ministerstvo financií SR 27 000,-
Modernizácia kuchyne,prestavba MŠ)     
 
Stredisko sociálnych služieb (Senior Park) 2011 – zápis do Registra  MPSVR SR   386 319,32
 poskytovateľov, dotácie od  Vlastné zdroje
 roku 2013  

Sociálny taxík Od roku 2015 MPSVR SR   14 490,00
  Nové vozidlo   Vlastné zdroje 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prenčov
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Pre nové PHSR 2015 – 2025 sú plánované tieto projekty:
Projekt Stav prípravy Predpokladaná suma finančných 
  prostriedkov  v EUR / Zdroj

Ochrana pred povodňami / regulácia potoka  
 Projekt pre UR cca  1 400 000,00 / OP ŽP
Cyklotrasa / cesta za humná Stavebné povolenie, VO 95 000,00 / PRV SR
Oprava horného mosta Stavebné povolenie, VO 53 000,00 / PRV SR
Rozšírenie MŠ – zobytnenie podkrovia Projekt pre stavebné povolenie 200 000,00 / OP Vzdelávanie
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, 
dostavba detských ihrísk a posilňovní   
Dostavba rekreač. zariad. k Remeselníckemu domu  
Dobudovanie kanalizácie  Environmentálny fond
Dobudovanie prívodného potrubiemesiac kameň  - vodovod  Environmentálny fond
Kamerový systém, miestna optická sieť  100 000,00 / PRV SR 
Príprava územia individuálnu bytovú výstavbu a  investičnú 
výstavbu bytov  
Cesta na horné majere  
Rozvoj sociálnych služieb  
Sociálny podnik - podpora zamestnávania  
Podpora vzdelávania, predškolská výchova, 
Základné školstvo, Celoživotné vzdelávanie   120 000,-
Starostlivosť o verejnú zeleň  
Rybníky, zadržanie vody v krajine, protierózne opatrenia  
Budovanie OZE vodná, fotovoltanika a pod  
Múzeum, oprava mlyna  

6. zasadnutie dňa 28.5.2015
Schvaľuje
- VZN č. 1/2015, ktorým sa zrušuje VZN obce Prenčov, 

ktorým sa ustanovujú zoznamy skutočností tvoriacich 
predmet služobného tajomstva

- Prijatie úveru vo výške 170.000,- € poskytnutého zo 
strany Prima banka Slovensko a.s. so sídlom Hod-
žova 11, 010 11 Žilina  IČO 31 575 951 IČ DPH: SK 
2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okres-
ného súdu v Žiline, oddiel: SA, Vložka číslo 148/L za  
podmienok  dojednaných v príslušnej úverovej zmlu-
ve s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrá-
tane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný 
úver, na účely zabezpečovania financovanie investič-
ného projektu 

1.  Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti bu-
dovy Základnej školy s MŠ – financované z prostri-
edkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidi-
ek SR – Regionálny operačný program: Infraštruktúra 
vzdelávania = 20.000,- €

2.  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Prenčov fi-
nancované z Ministerstva hospodárstva SR Operač-
ný program: Konkurencieschopnosť a hospodárstva 
rast = 110.000,- €

3.  Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK v 
obci – financované z Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka – Regionálny operačný program: 
Regenerácia sídiel = 40.000,- €
S podporou projektu v zmysle príslušných predpisov 

o pomoci a podpore poskytovanej s fondov Európskeho 
spoločenstva formou:
1.  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

– Regionálny operačný program: Infraštruktúra vzde-
lávania

2.  Ministerstvo hospodárstva SR – Operačný program: 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Z rokovania poslancov obecného zastupiteľstva
3.  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka – 

Regionálny operačný program: Regenerácie sídiel
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystave-

nie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom za-
bezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vráta-
nie možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na 
rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpe-
čenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad pro-
longácie úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termíno-
vaný úver.

Berie na vedomie
- Oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpe-

čenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projek-
tu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruk-
túry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych mies-
tach“ Slovenska v rámci Operačného programu  infor-
matizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie 
prístupnosti širokopásmového internetu

Poveruje
Starostku obce Mgr. Alenu Ciglanovú na podpísanie 

akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného 
konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii 
vybudovania pasívnej optickej siete.
Ruší  uznesenie č. 30 z 5. zasadnutia zo dňa 30.4.2015

Na tomto zasadnutí bol prerokovaný záverečný účet 
obce za rok 2014 a bolo prijaté uznesenie č. 41 nasle-
dovne
A/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlav-

ného kontrolóra za rok 2014.
B/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audí-

tora za rok 2014.
C/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce 

a celoročné hospodárenie bez výhrad.
D/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku 



PRENČOVAN                  STRANA 5

rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 8 613,71 EUR.

7. zasadnutie dňa 30.6.2015
Berie na vedomie 
 Správu č. 1 a 2 o výsledku kontrolu vypracovanú hlav-

nou kontrolórkou obce p. Frčkovou

Schvaľuje
Zásady obce Prenčov na ochranu majetku
VZN č. 2/2015, ktorým sa zrušuje VZN obce Prenčov č. 
4/1995 o zabezpečení celoplošnej ochrannej deratizácie
Berie na vedomie
1.  Konsolidovanú výročnú správu obce Prenčov za rok 

2014
2.  Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej 

účtovnej závierky určená pre obecné zastupiteľstvo 
Obce Prenčov za rok 2014

3.  Dodatok správy auditora o overení súlade Konsolido-
vanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou zá-
vierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. 
v znení n.p. štatutárnemu orgánu Obce Prenčov

8. zasadnutie dňa 30.7.2015
Schvaľuje

VZN obce Prenčov č. 3/2015 o poskytovaní jednorá-
zovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky

VZN obce Prenčov č. 4/215 o sociálnych službách po-
skytovaných v Komunitnom centra na území obce Pren-
čov

Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu obce Prenčov k 36.6.2015
Príjmy spolu 1 772 199,- 617 675,65 35
výdavky spolu 1 772 199,- 603 858,79 34

9. zasadnutie dňa 24.9.2015
Schvaľuje
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Prenčov č. 

5/2015 o zápise na plnenie povinnej školskej dochád-
zky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Prenčov. 

- Za členku Rady školy p. Janku Binderovú bytom Pren-
čov č. 149

- Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických za-
mestnancov v školskom roku 2015/2016

- Zriadenie funkcie asistenta učiteľa Základnej školy s 
materskou školou Prenčov s úväzkom 1 od 1.1.2015

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsled-
koch a podmienkach za školský rok 2014/2015 Zá-
kladná škola s materskou školou  Prenčov

- Zápis do obecnej kroniky na rok 2014

Berie na vedomie
Rozdelenie úväzkov pedagogických pracovníkov Zá-
kladnej školy v Prenčove na školský rok 2015/2016

10. zasadnutie dňa 4.11.2015
Berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu k 30.9.2015

                       Schvál. rozp.     Čerpanie rozp. % 
Bežné príjmy 731566,- 538779,94 74
Kapitálové príjmy 925122,- 485324,79 52

Finančné oper. 238701,- 189516,44 79
škola 7000,- 5346,28 76
Príjmy spolu 1902389,- 1218905,21 64
 
                      Schvál. rozp.   Čerpanie rozpočtu % 
Bežné výd. 609196,- 445723,79 73
Kapitálové výd. 993422,- 659814,39  66
Finančné oper. 207600,-   28783,54 14
Škola   92171,-   66246,82 72
výdavky spolu    1902389,-          1194467,49  63

schvaľuje
na dieťa do dovŕšenia 15 rokov veku , ktoré má tr-
valý pobyt na území obce Prenčov a navštevuje zá-
ujmové vzdelávanie v Centre voľného času, cirkev-
nom CVČ a súkromnom CVČ mimo obce Prenčov 
finančný príspevok vo výške 62,- na školský rok 
2015/2016

11. zasadnutie dňa 19.11.2015
Schvaľuje
- Prípravu na predloženie žiadosti o nenávratný finanč-

ný príspevok kamerový systém
- Rekonštrukciu budovy materskej školy a predloženie 

žiadosti o nenávratný príspevok
- Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 

1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení sociál-
nych služieb

- VZN č. 7/008 o opatrovateľskej službe – dodatok č. 2

Rozpočet obce 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  

obce je   rozpočet   obce . Obec zostavuje rozpočet 
podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov. Toto je krátka definícia.

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom troj-
ročného rozpočtu na svojom desiatom a jedenástom 
zasadnutí, ktoré sa konali v mesiaci november. S ná-
vrhom rozpočtu sa mohli občania oboznámiť prostred-
níctvom internetovej stránky obce a zároveň bol odpre-
zentovaný na 12. zasadnutí OZ dňa 11.12.2015, ktoré 
bolo spojené s verejným hovorom. Nakoľko sa jedná o 
rozsiahly dokument plný čísel, nebudeme ho zverejňo-
vať v našich novinách, ale aj naďalej teda počas celého 
roku 2016 aj s úpravami bude zverejnený na interneto-
vej stránke obce Prenčov www.prencov.sk

Pre rok 2016 sa zatiaľ v rozpočte nepočíta s finanč-
nými prostriedkami na investičné akcie. Už od novem-
bra 2015 sa predkladajú žiadosti o dotácie na investič-
né akcie, ale výsledok je zatiaľ nejasný a z toho dôvo-
du budú dotácie riešené až v úpravách rozpočtu počas 
roka 2016. 

Tak ako v prechádzajúcich rokoch aj na rok 2016 je 
v rozpočte počítané na mzdy a odvody na zamestnáva-
nie občanov, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o 
zamestnanie s tým súvisí aj náklady na nákup materiá-
lu. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný t.j. príjmy a 
výdavky sa rovnajú. A to vo výške 534460,- €. Z toho je 
rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola s ma-
terskou školou vo výške 104913,- €. 
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Zaužívaný spôsob zberu plastov po domoch v označených 
vreciach zostáva nezmenený.

V poslednej dobe sa nám stáva, že keď zbierame plasty vo vre-
ciach sa nachádza aj iný zmesový odpad a pracovníci Technických 
služieb nám ich nechcú prevziať ako triedený plastový odpad. Mu-
síme si všetci uvedomiť, že takto triedený odpad odchádza na ďal-
šie spracovanie – zhodnocuje sa a nezostáva na skládkach ako zme-
sový odpad. 
KOMUNÁLNY  ODPAD :

Jeho zber zostáva nezmenený. Odvoz na území obce zabezpe-
čuje zmluvná organizácia, ktorá ho bude i naďalej odvážať každý dru-
hý týždeň. 

Zbernú nádobu na komunálny odpad si občan zabezpečuje sám!
POZOR ! Prosíme hlavne chatárov, ktorí prechádzajú cez našu 

obec, aby komunálny odpad v sáčkoch, alebo igelitových vreciach ne-
nechávali na priestranstvách pred obcou alebo v doline za obcou. Ak  
tento odpad necháte pri vybudovanom stojisku v obci, my sa oň po-
staráme. 
DROBNÝ  STAVEBNÝ  ODPAD : (v skratke DSO)

POZOR!  Drobný stavebný odpad sa zberá výlučne formou 
množstvového zberu a je spoplatnený v zmysle aktuálneho VZN o 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Po nahlásení na Obecnom úrade bude fyzickej osobe alebo práv-
nickej osobe pristavený kontajner, kde sa stavebný odpad uskladní a 
odvezie na zberný dvor a po odvážení  podľa hmotnosti bude vysta-
vený a doručený platobný výmer za DSO.

- sadzba poplatku za zmiešaný drobný stavebný odpad je  0,050 
€ za kg

- sadzba poplatku za výkopovú zeminu, kamenivo, podrvené tehly a 
kusy betónu a keramiky využiteľné na terénne úpravy je 0,015 € za kg. 

POZOR! Zakazuje sa ukladať kusy tehál, kvadier, betónu a kame-
ňa do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

Zakazuje sa ukladať DSO do stojísk v obci!
OBJEMNÉ  ODPADY :

Zber objemného odpadu sa uskutoční minimálne dvakrát ročne for-
mou veľkokapacitných kontajnerov.  Celoročne môžu občania ukladať 
objemný odpad na určenom mieste do pristavených veľkokapacitných 
kontajnerov. Obec bude občanov informovať o harmonograme rozmiest-
nenia a odvoze veľkokapacitných kontajnerov s objemným odpadom.
ČO Z ODPADOVÝMI  PNEUMATIKAMI ? 

Podľa nového zákona o odpadoch je každý občan povinný odo-
vzdať odpadové pneumatiky distribútorovi pneumatík v pneuservise 
alebo v predajni, kde pneumatiku zakúpil.

Napriek tomu sa chceme  vyvarovať  situácii, aby nám občania ro-
bili čierne skládky starých pneumatík v chotári a popri potokoch. Pre-
to dávame možnosť občanom, ak majú staré pneumatiky, aby danú 
skutočnosť nahlásili na Obecnom úrade. My ich zozbierame a vyve-
zieme.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY  ODPAD:  

Patrí sem lístie, burina, tráva, konáre a kuchynský bioodpad. V ro-
dinných domoch, záhradách a rekreačných chalupách si občan bio-
odpad kompostuje formou domáceho kompostovania. 

Ak má občan veľké množstvo takéhoto odpadu a nie je ho schop-
ný skompostovať, oznámi túto skutočnosť Obci, ktorá odpad odvezie 
a postará sa o jeho zhodnotenie.
ELEKTROODPAD :

Obec zabezpečí odvoz elektroodpadu minimálne  dva krát ročne. 
Občanov bude o zbere informovať prostredníctvom miestneho rozhla-
su a na stránke obce.
ODPADY  ZO  ŽÚMP A SEPTIKOV :

Na území Obce sa uplatňuje objednávkový systém zberu. Nákla-
dy za prepravu a zneškodnenie odpadu zo žumpy alebo septika hra-
dí sám vlastník žumpy alebo septika. Zároveň je povinný uchovávať 
po dobu 3 rokov doklady o zabezpečení zneškodňovania takéhoto 
odpadu.

Za porušenie  nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. ale-
bo v prípade usvedčenia zo sypania smetí k potoku alebo vyve-
zenia odpadu na priestranstvá mimo obce a  za znečistenie ži-
votného prostredia čiernymi skládkami hrozia občanom poku-
ty do výšky 165,96 € a právnickým osobám pokuty do výšky 3 
380,00 €.

Každý občan je povinný  čiernu skládku nahlásiť na Obecnom 
úrade.

V závere tohto článku ešte raz apelujeme na nás všetkých, lebo 
triedenie odpadu na papier, kovy, sklo, či plasty má naozaj veľký vý-
znam – z takéhoto čistého odpadu vznikajú nové použiteľné produk-
ty, ktoré nekončia na skládkach a v spaľovniach, preto im dajme šan-
cu na druhé použitie a dajme šancu aj našim deťom a vnúčatám na 
čistejší život.

                                                                      Kriegerová Anna

 Na Slovensku vzniká ročne celkovo asi 1,7 milióna ton komunálnych odpadov. Čierne skládky sa veselo rozrastajú a ekológom nedávajú 
spať. Preto je nesmierne potrebné, aby si každý z nás uvedomil, že našu dedinu - náš chotár zanecháme ďalším pokoleniam, ktoré budú chcieť 
žiť v zdravom a peknom prostredí, nie v prostredí plnom odpadkov.

     Aj naša obec sa pripravuje, aby čo najlepšie zvládla požiadavky nového zákona o odpadoch. Možno ste si už všimli, že sme začali bu-
dovať nové stojiská pre farebné zberné nádoby na triedený odpad, kde ich občania môžu priniesť.  Už sme sa ako tak naučili triediť papier, sklo 
a plasty, ale zaostávame v triedení kovov, nápojových kartónov a bioodpadu.

AKO   TRIEDIŤ ?
MODRÉ  NÁDOBY : Papier, papierové obaly, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice a kartóny.
 POZOR! Nevhadzujte mokrý, mastný, znečistený, asfaltový, alebo dechtovaný papier, plienky a použité   
 hygienické potreby
ŽLTÉ  NÁDOBY : Plastové fľaše, nápojové plastové kartóny, igelitové a mikroténové vrecká, fólie... Objem fľaše je potrebné
 znížiť zošliapnutím, alebo stlačením.
 POZOR! Nevhadzujte novodurové rúrky, tvrdé plasty a plastové obaly s nebezpečných látok (olejov 
 a chemkálií.)
ČERVENÉ NÁDOBY: Kovové obaly, konzervy,  malé kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. 
 POZOR! Veľkorozmerné a ťažké kovy je potrebné odniesť do zberní kovov, alebo na zberný dvor do Banskej 
 Štiavnice.
ČERVENÉ NÁDOBY 
S ORANŽOVÝM ZNAKOM: Nápojové kartóny od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a ovocných štiav.
ZELENÉ  NÁDOBY : Sklo, nevratné nádoby zo skla od nápojov, sklenené nádoby a poháre, rozbité tabuľové sklo, sklené črepy.
 POZOR! Nevhadzujte porcelán, keramiku, auto-sklo, zrkadlá, TV obrazovky .  

Je veľmi dôležité, aby tieto farebne označené nádoby obsahovali len tie zložky triedeného odpadu, na ktoré sú určené, lebo inak 
nám ich zberné spoločnosti odmietnu vyviezť !!!

V platnosti je nový zákon o odpadoch
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Zo života našej obce...

Uvítali  sme  do  života  našich  najmenších  občanov
Na svete je veľa krásnych a vzácnych vecí.  Sú na ňom obrovské poklady a skvos-
ty.  A predsa – niet väčšieho pokladu, ako je ľudský život a niet väčšieho šťastia v 
živote rodičov,  ako zovrieť do svojho náručia malé, zdravé dieťatko. Do rodín  v 
našej obci v tomto roku pribudlo deväť takýchto pokladov.                                                                                                                                 
V nedeľu 22. novembra 2015 sa zasadačka Komunitného centra v Prenčove zapl-
nila kočíkmi a nechýbal ani detský plač, o ktorý sa postarali naši pozvaní najmlad-
ší občania.
Starostka  obce Mgr. Alena Ciglanová ich pozvala spolu s rodičmi, aby sme našich 
najmenších drobčekov slávnostne privítali do  veľkej rodiny Prenčovanov. 
Po slávnostnom príhovore bol pripravený milý kultúrny program v podaní detí z Ma-
terskej škôlky v Prenčove a pekné uspávanky im zaspievali aj speváčky z miestnej 
FSk Prenčovan. Pani starostka rodičom osobne zablahoželala k narodeniu ich detí 
a odovzdala im darčeky a kvety. Nasledoval zápis do pamätnej knihy, kde šťastní 
rodičia k menám svojich novorodeniatok pridali svoje podpisy.  
Do života boli slávnostne uvítaní: 
Juraj Kováč  nar. 20. 01. 2015   Linda Svoreňová     nar. 07. 05. 2015
Rebeka Mihalovicová  nar. 04. 07. 2015   Bianka Vasiľová nar.14. 07. 2015
Veronika Olíková  nar. 17. 07. 2015   Tino Gavalier  nar. 23. 08. 2015
Samuel  Rácz nar. 12. 09. 2015   Teodor Kollár nar. 10. 10. 2015
Lívia Hlaváčová nar. 03. 11.2015
Našim najmenším spoluobčanom sme na záver slávnostného obradu všetci zapri-
ali krásny a spokojný život.                                                  Anna  Kriegerová

Obec Prenčov nezabúda na svoju 
milú povinnosť a každoročne pripravuje 
pre svojich seniorov a jubilantov príjem-
né posedenie ako prejav vďaky a úcty.

Aj tento rok, pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším predstavitelia obce po-
zvali  dňa 16. októbra 2015 do  sály  Kul-
túrneho domu v Prenčove všetkých se-
niorov nad 60 rokov a všetkých, ktorí sa 
v tomto roku dožili krásneho okrúhleho 
životného jubilea. Po úvodných básňach 
sa slova ujal poslanec obecného zastu-
piteľstva Peter Krieger, ktorý všetkým 
seniorom zaželal veľa zdravia a pohody 
v ich jeseni života. Pani starostka Mgr. 
Alena Ciglanová vo svojom slávnost-
nom príhovore poďakovala jubilantom 
za ich celoživotnú prácu  a zaželala  im  
veľa pevného zdravia, životného elánu 
a optimizmu. Prítomným oslávencom a 
seniorom sa svojim vystúpením v rámci 
kultúrneho programu predstavili žiaci zo 
Základnej  školy v Prenčove a miestna 
folklórna skupina Prenčovan. Do tanca 
a na počúvanie  zahral  a zaspieval  pán 
Rudolf Javorský z Podhoria.

Významných životných jubileí sa v 
roku 2015 dožili:
90 rokov -  Ciglan Filip
85 rokov -  Adamovicová Zuzana a 
Adamovicová Mária
80 rokov -  Hlaváčová Emília, Nem-co-
vá Anna, Boľová Anna a Kováčiková 
Viera
75 rokov -  Vreteničková Emília, Lu- ká-
čová Anna, Šuleková Ľudmila, Kozinská 
Zuzana
70 rokov -  Stehlík Ján, Gregáň Pa-
vel, Gergelčík Štefan, Remiarová Anna, 
Adámyová  Marta, Husárová Mária, Cú-
tová Emília, Ečeková Eva.         
65 rokov -  Štefanka Adolf, Ing. Hrabov-
ský Ján, Ing. Babiaková Mária, Molnáro-
vá  Božena
60 rokov -  Slančík Stanislav, Štefánik 
Jaroslav, Petráš Milan, Kutner Ján, Pau-
čo Peter, Floreková Ľudmila, Paulendo-
vá Jolana.

Našim jubilantom a seniorom pra-
jeme, nech ich počas jesene života, 
sprevádza len zdravie, pohoda, teplé 
ľudské slovo, láskavý pohľad , či po-
hladenie. Nech sú vôkol Vás len samí  
šľachetní  ľudia, ktorí Vás zahrnú  lás-
kou, vďačnosťou a porozumením.  

OBEC PRENČOV NEZABÚDA NA SVOJICH SENIOROV A JUBILANTOV
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Svietime po novom
Od júna 2015 sa v obci Prenčov svieti prostredníc-

tvom zmodernizovaného verejného osvetlenia. Finanč-
né prostriedky boli poskytnuté prostredníctvom Slo-
venskej inovačnej a energetickej agentúry v sume 111 
228,40 €, pričom spoluúčasť obce Prenčov je 5% ná-
kladov. Realizáciu projektu vykonala spoločnosť FOR 
REGION s.r.o. Rožňava. Realizáciou projektu sa zmo-
dernizovalo jestvujúce verejné osvetlenie a doplnilo sa 
o ďalších 20 nových svietidiel. Celkový počet nových 
LED svietidiel po modernizácii je 96 ks. Súčasťou re-
konštrukcie boli aj nové rozvádzacie skrine. Inštalova-
né svietidlá sú od nemeckého výrobcu SITEKO Mini 10 
vo vedľajších uliciach a MIDI 10 na hlavnej ulici, tie-
to  sú nastavené na 75 % svojho výkonu. Systém svie-
tivosti  všetkých svietidiel sa reguluje v nočných hodi-
nách na 50% výkonu.

Modernizácia základnej školy
V novembri 2015 sa ukončila realizácia projektu s ná-

zvom „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti 
budovy ZŠ s MŠ“ s ITMS kódom 22110120835 prostred-
níctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidi-
eka SR z Regionálneho operačného programu v celko-
vej hodnote 199 172,76 €. Prostredníctvom vykonané-
ho  verejného obstarávania realizáciu rekonštrukcie bu-
dovy ZŠ vykonal Ľubomír Dado Krupina a rekonštruk-
ciu kotolne spoločnosť V. I. Trade s.r.o. Nitra. Finančné 
prostriedky na rekonštrukciu budovy predstavovali 173 
812,76 € - rekonštrukcia bytu v sume 4 728,91 € bola z 
vlastných zdrojov, z toho rekonštrukcia kotolne bola 80 
015,17 €. Zakúpilo sa nové interiérové vybavenie v hod-
note 10 100,16 €, zakúpila sa nové výpočtová technika 
a software v hodnote 9 819,84 €, vypracovanie projek-
tovej dokumentácie v hodnote 5 500,00 €. Spoluúčasť 
obce Prenčov v tomto projekte predstavuje 5 % nákla-
dov + náklady na realizáciu rekonštrukcie bytu, spolu v 
sume takmer 9 680,00 €.

PROJEKTY A ICH REALIZÁCIA

Skvalitnenie sociálnej situácie
V septembri 2015 bola ukončená aj realizácie pro-

jektu, v ktorom boli vytvorené 4 pracovné miesta s ná-
zvom „Skvalitnenie sociálnej situácie obyvateľov MRK 
komunitnými aktivitami v obci Prenčov“. Projekt sme 
začali realizovať 1.10.2014. Realizácia projektu trva-
la 12 mesiacov. Poskytovateľom finančných prostried-
kov bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR v zastúpení Implementačnou agentúrou Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Po-
čas realizácie projektu prebiehali aj kurzy, ktoré reali-
zovala Mgr. Janetta Hudecová z Banskej Štiavnice, za-
merané na ochranu a budovanie životného prostredia, 
všestrannú starostlivosť o domácnosť, občianske spo-
lunažívanie a komunitné aktivity, ktorých sa zúčastnilo 
26 ľudí. V rámci tohoto projektu sa vysadila verejná  ze-
leň aj malý ovocný sad vo farskej záhrade  za obchod-
ným domom, vydláždili sa verejné priestranstvá Celko-
vé sa na projekt vyčerpalo 
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Sen sa stal skutočnosťou
Aj tak by sa dala označiť realizácia projektu s názvom 

„Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK v obci 
Prenčov“ prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR z Regionálneho operačného progra-
mu, vďaka ktorému sa vykonala kompletná rekonštrukcia 
miestnych komunikácií a vybudovali sa prístupové cesty do 
oboch cintorínov. Realizácia projektu priniesla aj vybudo-
vanie oddychového miesta s detským kútikom a pieskovis-
kom a zrekonštruovala sa lávka cez potok. Celkové finanč-
né prostriedky na realizáciu projektu predstavujú sumu 404 
409,60 €, ktoré Obec spolufinancovala 5 %.

Komunitné centrum
Projekt prístavby ku Kultúrnemu domu s názvom „Vy-

budovanie multifunkčného komunitného centra v obci 
Prenčov“ bol taktiež úspešne ukončený v máji 2015. 
Prístavbu realizovala spoločnosť HOLLSTAV s.r.o. Kysuc-
ké Nové Mesto. Finančné prostriedky v sume 208 963,70 
€ boli z Regionálneho operačného programu. Vzniknuté 
priestory – zasadačka s kuchynkou, multifunkčná knižni-
ca s PC, posilňovňa a sociálne zariadenia sú už v prevád-
zke a môžete ich využívať. Niektoré činnosti  na tomto pro-

jekte realizovali aj vlastní zamestnanci obce, napr. úprava 
dvora, vymaľovanie celého objektu aj budovy kultúrneho 
domu v hodnote 30 000 eur.

Rok 2016 pripravuje...
Aj pre rok 2016 sa pracuje na nových projektoch. Žiadosti 

sa podali na Environmentálny fond na dobudovanie Kanalizá-
cie a ČOV, ďalej na Slovenskú agentúru životného prostredia 
na projekt Sadovnícke úpravy verejných priestranstiev (verej-
ná zeleň v centre Obce) a na Úrad BBSK na Podsitnianske 
dni hojnosti. 

Ďalej sa pripravujú  projekty:
Materská škola – zobytnenie podkrovia - v súčasnosti prebieha 

konanie o stavebné povolenie. A proces verejného obstarania. 
V rámci výzvy MV SR – z fondov EU Prenčov – Potok Štiavnica, 

protipovodňová ochrana; v procese územného konania.

V rámci výzvy OP ŽP
Kamerový systém  s optickou sieťou, prebieha proces Verej-

ného obstarania. V rámci výzvy PRV.
Dobudovanie prívodného potrubia Mesiac Kameň –Vodo-

vod pre obec Prenčov.
Nové verejné obstaranie, výzva, PRV.
Zapojíme sa do nových výziev pre národné projekty Komunitná 

práca a opatrovateľská služba, ktoré sme realizovali v minulom pro-
gramovom období a máme s nimi dobré skúsenosti.

Aj v budúcom roku budeme využívať opatrenia na podporu za-
mestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci 
národných projektov poskytované UPSVaR v Banskej Štiavnici.

D. Ečeková
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Komunitné centrum Prenčov
Komunitné centrum Prenčov bude so svojou činnosťou 

pokračovať. Aktuálne obec čaká na výzvu na zapojenie sa do 
Národného projektu Komunitné centrá v novom programova-
com období. Prostredníctvom neho by mali byť vytvorené v 
centre tri nové pracovné miesta. 

SENIOR PARK PRENČOV
Zvyšujeme kapacitu 

Od 1.1.2016 zvyšujeme kapacitu zariadenia. Zariadenie 
pre seniorov (pôvodne 10 obyvateľov) zvyšujeme na 14 oby-
vateľov, Zariadenie opatrovateľskej služby ostáva 16 obyva-
teľov. Pôvodne sme mali dva byty v budove ponechané na 
obecné nájomné byty. Tie sme teraz pripojili pod zariadenie a 
tým nám vznikli nové miesta. 

Navštívila nás ZŠ Prenčov
V mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

nás navštívili žiaci Základnej školy v Prenčove. Pani riaditeľka 
Havranová pripravila s deťmi program a malé darčeky pre na-
šich seniorov, ktoré samy vyrobili. Touto cestou sa jej chceme 
zároveň poďakovať za spríjemnenie dopoludnia. Tešíme sa 
na najbližšiu návštevu. 

 

Národný projekt pokračuje, 
prijímame Vaše žiadosti

Aktuálne čakáme na vyhlásenie výzvy na zapojenie 
do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. 
Na základe prijatých žiadostí o terénnu opatrovateľskú 
službu od obyvateľov našej obce, budeme žiadať miesta 
terénnych opatrovateľov. Poplatok za službu je od 0,30 
eur/hod.(VZN č. 8/2008, dodatok č.2). O bližšie informá-
cie sa obráťte na Obecný úrad. 

Komunitné služby
V rámci komunitných služieb obec poskytuje terénnu opa-

trovateľskú službu, prepravnú službu, donášku stravy do do-
mácnosti pre seniorov a služby Komunitného centra Prenčov. 

Prepravná služba
Prepravnú službu obec naďalej poskytuje. V máji 2015 

nám bola schválená dotácia z Ministerstva práce sociálnych 
vecí a rodiny na kúpu osobného motorového vozidla vo výške 
9 000 eur.  Finančné prostriedky boli na obecný účet pripísa-
né až v októbri 2015. Obec následne urobila verejné obstará-
vanie a zakúpila motorové vozidlo Citroen Berlingo v hodnote 
14 450 eur. Spolufinancovanie obce bolo teda 5 500 eur. Pani 
starostka Ciglanová vozidlo slávnostne odovzdala 12.11.2015 
SENIOR PAKRU PRENČOV. O službu je možné požiadať na 
obecnom úrade alebo na tel. čísle: 0911 482 206. Poplatok je 
0,20 eur/km. 

  Slávnostné odovzdanie vozidla 12.11.2015
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Počet obyvateľov k 1.1.2015                                                 658
Počet prihlásených k trvalému pobytu ( k 10. 12. 2015)       10
Počet odhlásených z trvalého pobytu  ( k 10. 12. 2015)       15
Počet  zomrelých   ( k 10.12. 2015 )                                       11
Počet narodených ( k 10. 12. 2015 )                                        9
Stav obyvateľov     ( k 10. 12. 2015 )                                    651

KTO SA PRIHLÁSIL:   
Peniaková Mária                   Nemcová Dominika
Čellárová Andrea                        Mucová Lucia
Trsťan Nicolas                            Šibalová Božena
Strhárska Zuzana                        Adamovicová  Mária
Štefáneková Anna                       Remeňová  Emília

KTO SA NARODIL :   
Kováč Juraj   nar. 20. 01. 2015          
Gavalier Tino          nar. 23. 08. 2015
Svoreňová Linda             nar. 07. 05. 2015         

Rácz Samuel          nar. 12. 09. 2015
Mihalovicová Rebeka    nar. 04. 07. 2015       
Kollár Teodor         nar. 10. 10. 2015
Vasiľová Bianka               nar. 14. 07. 2015       
Hlaváčová Lívia     nar. 03. 11. 2015  
Olíková Veronika            nar. 17. 07. 2015

KTO NÁM UMREL :
Krnáčová Eva     02. 01. 2015   57 r.                             
Margita Šimková      22. 06. 2015  78 r.
Ing. Maruniak Vojtech   20. 01. 2015  73 r.              
Daniel Pavel               15. 07. 2015  72 r.
Zádrapová Jolana            02. 02. 2015  90 r.              
Nociar Jozef  21. 07. 2015     73 r.  
Mihalovic Ján                   10. 02. 2015     93 r.             
Štrba  Ľubomír          15. 10. 2015      53 r.
Ing. Kováčik Jozef           26. 02. 2015     84 r.              
Turzová Zuzana        01. 11. 2015      82 r.
Adamovic Pavel              12. 03. 2015     84 r.

KTO SA ODHLÁSIL: 
Bc. Chlpáňová Denisa                                   
Bartolovic Ján
Lulčo Vojtech                                           
Paulendová Marcela
Hrabko Milan                 
Ondrík Dušan
Vovčíková Silvia, r. Gregáňová              
Petro Marián
Vovčík Adam                                            
Križeková  Mária
Hroncová Zuzana                                    
Víťazko Marián
Veselovská Radoslava                            
Michaela Kováčiková   
Zorvanová Irena

                                                                  Anna Kriegerová

ZŠ Prenčov 
Zúčastnili sme sa Slávnostnej aka-

démie pri príležitosti Mesiaca úcty star-
ším.

Aj obyvatelia SENIOR PARKU sa zú-
častnili Slávnostnej akadémie pri príleži-
tosti mesiaca úcty starším, ktorá sa kona-
la v kultúrnom dome v Prenčove.  Aj u nás 
sa našli jubilanti, ktorým každoročne vinšu-
je osobne pani starostka. 

Národný projekt 
Podpora opatrovateľskej služby

Od mája 2014 obec realizovala národný projekt Pod-
pora opatrovateľskej služby.  Prostredníctvom neho 
Obec zamestnala piatich terénnych opatrovateľov. Ich 
mzdy boli plne hradené z dotácie. Cieľom projektu bolo 
zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre obča-
nov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivy-
́m zdravotným stavom a pre seniorov a zároveň podpo-
riť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a ko-
munite. Priamo v domácnosti sa teda opatrovalo osem 
obyvateľov, ktorí si o túto službu požiadali. Projekt bol 
ukončený v októbri 2015. V súčasnosti evidujeme zá-
ujem o opatrovateľskú službu terénnou formou. V no-
vom programovacom období sa plánujeme do projek-
tu opäť zapojiť. 

  Opatrovateľská služba v domácnosti 
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Nový školský rok 2015/2016 v novom šate

Po dvojmesačnej intenzívnej rekonštrukcii budovy našej 
základnej školy sme zasadli 2.septembra do školských lavíc 
ako čerství držitelia Medzinárodného certifikátu Zelenej ško-
ly za tému Tvorba a ochrana životného prostredia 2015-2017. 
Vo vynovených priestoroch sme privítali spolu 24 žiakov. Trie-
dy dýchajú novotou a my sme sa mohli opäť po dvojmesačnej 
veľkej prestávke pustiť do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom priči-
nili o túto veľkú a pre nás prospešnú zmenu. 

                                   Kolektív žiakov a zamestnancov školy

Potešili sme dedkov a babičky

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme s najmladšími 
žiakmi 1. a 2. ročníka navštívili dedkov a babky v Seniorparku 
Prenčov. Vzájomne sme sa na toto stretnutie svedomito pri-
pravovali. Deti sa naučili básničky, piesne a scénky a babič-
ky si pre deti tiež pripravili malé prekvapenie. Po programe a 
príjemnom posedení, na ktorom sa vzájomne porozprávali , si 
deti spoločne s babičkami zhotovili bábiky z vlny. Toto príjem-
né  predpoludnie zanechalo na oboch stranách dobrý pocit . 
Veríme, že sme aspoň trochu potešili ich srdiečka a tešíme sa 
na ďalšie stretnutia.

Z ČINNOSTI NAŠICH DETÍ. . .
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Možno si poviete aká ťažká téma 
pre malých žiačikov. Hravou for-
mou sa však dá deťom priblížiť aká-
koľvek náročná téma. Počas pro-
jektového vyučovania sa deti mali 
možnosť zoznámiť so všetkými štát-
mi, ktoré patria do veľkej rodiny v 
Európe. Poznávali ich názvy, moh-
li si zhotoviť ich vlajky a poznávali 
menu, ktorou sa v danom štáte pla-
tí. Finančnú gramotnosť žiakov sme 
rozvíjali poznávaním bankoviek a 
euro mincí , ktoré boli síce hračkár-
ske ale mohli si za ne kúpiť v eu-
roobchode naozajstné hračky. Nie-
len počas tohto dňa ale v rámci ce-
lého vyučovania učíme deti penia-
ze si vážiť a vedieť si ich šetriť na 

Jedz veľa ovocia a zeleniny ,aby 
si bol zdravý! To sú frázy, ktoré naše 
deti počúvajú denne nielen od svo-
jich rodičov, starých rodičov ale aj 
nás učiteľov. My sme im chceli uká-
zať, že to nielen len fráza, ale že zo 
zdravej zeleniny a ovocia sa dajú pri-
praviť naozaj chutné a zdravé jedlá. 
Opäť sme jeden vyučovací deň vy-
menili za netradičný. Naše triedy 
sme premenili na kuchyňu. Deti krá-
jali, strúhali, miešali, miesili , vaľka-
li. Pripravovali niekoľko druhov ša-
látov ovocných, zeleninových, ovoc-
né misy, nátierky, varili a popíjali pri 
tom ovocné šťavy a bylinkové čaje. 
No jednoducho zážitok. Učili sa pri-
pravovať slávnostne prestretý stôl, 
aranžovať jedlá na taniere. A keď 
bolo všetko pripravené..... Čo sme si 
navarili, to sme si aj zjedli. Myslíte si, 

Žijeme v Európskej únii

Učíme sa zdravo žiť
že deti majú radi len ovocie a zeleni-
ny sa ani nedotknú? Veľmi sa mýlite! 
Na konci nášho skvelého Dňa zdra-
vej výživy zostali po nich len prázdne 

taniere. Ak si aj vy chcete pochutnať, 
na našej internetovej stránke nájde-
te Prvú aj druhú knihu zdravých re-
ceptov.

zmysluplné veci. Naši žiaci sa na ti-
eto projektové dni tešia, lebo  for-

ma vyučovania je zábavná a pouč-
ná zároveň.                             
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jUBILEJNÉ PODSITNIANSKÉ DNI HOJN OSTI V PRENČOVE

Ako rýchlo beží čas vidíme aj na 
našich Podsitnianskych dňoch hoj-
nosti. Práve v tomto roku,  8. augusta 
2015 sa v našej obci konal už  ich XV. 
jubilejný ročník. My organizátori sme 
sa so všetkých síl snažili, aby  tohto-
ročné slávnosti boli plné hojnosti, spe-
vu, tanca, remesiel, jedla a zábavy. 

Našim najväčším problémom však 
bolo neskutočne horúce počasie, kto-
ré nás počas dňa poriadne potrápilo.  
Preto sme aj hlavnú scénu na miest-
nom ihrisku museli obrátiť o 180 stup-
ňov, aby tieň čím skôr prišiel na divá-
kov a aby oni nemuseli hľadieť proti 
slnku. Podujatie v obci začalo o 10.00 
hodine. Pre návštevníkov sme pripra-
vili ukážky tradičných dedinských prác, 
ktoré sa modernizáciou vidieka vytrati-
li z hontianskych dedín. Boli to ukáž-
ky ručného mlátenia a ukážky mlatby 
s pôvodnou mláťačkou. Pre chtivých 
koscov, bola pripravená škola ručného 
kosenia a aj v kováčskej vyhni sa  roz-
blčal oheň, aby zručný kováč predvie-
dol svoje kováčske remeslo.

Ďalej sme pre návštevníkov 
sprístupnili tradičný dedinský dom s 
čiernou kuchyňou a vynovené múze-
um Andreja Kmeťa. Na rínku pred re-
meselníckym domom, predávali reme-
selníci svoje výrobky a kulinári svoje 
hontianske špeciality. 

Ako to bývalo na „Prenčovskej 
svadbe“  návštevníkom, ktorí si zakúpi-
li vstupenku aj so vstupom na svadob-
nú hostinu priblížila dedinská folklór-

na skupina Prenčovan a ľudová hud-
ba Dominika Václava. Počas svadob-
ného veselia, ktoré začalo o 12.00 ho-
dine v areáli Kultúrneho domu sa po-
dávali tradičné svadobné jedlá, typic-
ké pre obec Prenčov a svadobčania si 
užili pravú ľudovú zábavu s nevestou, 
ženíchom, svatvicami, aj Prenčovský-
mi mamľasmi.

Hudobný a tanečný program pre-
biehal na dvoch javiskách.  Na malej 
scéne v areáli remeselníckeho domu 
od 12.00 hod do 16.00 hod. A na hlav-
nej scéne, ktorá bola na miestnom fut-
balovom ihrisku  od 16.00 do 22.00 
hod. Divákom sa predstavili : Detská 
folklórna skupina Širinka z Prenčova, 
Folklórna skupina Javory a Liesky z 
Badína, ľudová hudba bratov Bírovcov 
z Krupiny, folklórna skupina Podzám-
čok, folklórny súbor Vtáčnik z Prievid-
ze, ľudová hudba Dominika Václava z 
Detvy a Folklórny súbor Technik z Bra-
tislavy.

Vo večerných hodinách bola na 
hlavnej scéne uvedená do života pu-
blikácia: „Kuchárka z Hontu“, ale hlav-
ne boli odovzdané ocenenia obetavým 
ľuďom, ktorí sa dlhé roky podieľajú  na 
príprave podujatí Podsitnianskych dní 
hojnosti v Mikroregióne Južné Sitno, 
ktoré združuje obce : Baďan, Beľuj, 
Kráľovce-Krnišov, Počúvadlo, Pren-
čov a Žibritov. Tu sa divákom predsta-
vila ženská spevácka skupina Baďan-
čanka z Baďana a domáca FSk Pren-
čovan v novom programe s projekci-
ou „Sedliak son ja ľúbin poľe, vien ro-
biť ...“. 

Ľudová zábava so skupinou 
JEWEL v areáli Kultúrneho domu trva-
la až do nedeľného rána.

Pevne verím, že budúci rok bude 
k nám počasie vľúdnejšie a milovníci 
folklóru, tradícií a remesiel znovu v hoj-
nom počte zavítajú do našej malebnej 
dedinky pod Sitnom.            

                           Anna Kriegerová
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Rok 2015 sa nám pomaly kon-
čí a mne ako vedúcej sa patrí, aby 
som ho zhodnotila a tak trochu nás 
aj pochválila. Preto sa chcem v tom-
to článku s Vami  milí spoluobčania   
podeliť o radosť, ktorú sme zažili  a o 
úspechy, ktoré sme dosiahli. 

V septembri sme boli vybraní na 
súťažnú prehliadku folklórnych sku-
pín Banskobystrického kraja ako 
„NOSITELIA TRADÍCIÍ“ autentické-
ho dedinského folklóru.

Súťažná prehliadka sa konala 
dňa 27. septembra 2015 na Dobrej 
Nive a okrem nás sa pred odbornú  
päť člennú porotu postavili aj  folklór-
ne skupiny Brezinky z Polomky, Ško-
rec z Vidinej, Slatina zo Zvolenskej 
Slatiny, Kýčera z Čierneho Balogu, 
Dobrona z Dobrej Nivy a Mlynky zo 
Slovenského pávieho krúžku.

My sme  si na túto prehliadku 
vybrali folklórne pásmo „Priadky“, 
lebo práve toto pásmo bolo vytvo-
rené na základe viacročného výsku-
mu a spomienok našich  najstarších 
seniorov. Musím sa priznať, že sme 
nepočítali až s takým úspechom, 
ale keď vyhlásili výsledky a folklór-
nej skupine Prenčovan, pani Mária 
Palúchová riaditeľka Stredosloven-
ského osvetového strediska   z Ban-
skej Bystrice udelila „ZLATÉ  PÁS-
MO NOSITEĽOV TRADÍCÍ,“ naozaj 
sme plakali od šťastia a radosti, pre-
tože je to náš najväčší úspech, aký 
sa nám podaril dosiahnuť. 

ÚSPEŠNÁ  JESEŇ  PRENČOVSKÉHO  FOLKLÓRU
Práve v tomto čase vyhlásilo Po-

hronské osvetové stredisko v Žiari 
nad Hronom pre okresy Žiarsko, Žar-
novicko a Štiavnicko súťažnú regio-
nálnu prehliadku speváckych skupín 
a sólistov spevákov v speve ľudo-
vých piesní s názvom : „ SPIEVAM, 
SPIEVAŠ, SPIEVAME ...“  Tak sme 
sa prihlásili . Prehliadka sa konala v 
obci Voznica 24. októbra 2015 a zú-
častnilo sa jej 11 speváckych folklór-
nych skupín. Bol hodnotený aj sólo 
spev, duetá a hra na ľudové nástro-
je.  A práve tu nás tiež čakal nesku-
točný úspech, lebo  za našu dedin-
skú folklórnu skupinu sme získali :

„Zlaté pásmo„ v sólovom speve 
s postupom na krajskú prehliadku, 
ktorá sa bude konať budúci rok. Toto 
zlaté pásmo pre nás vyspievala Bar-

bora Borošková z Beľuja.
O „Zlaté pásmo“ – duet, sa po-

delili Mgr. Drahomíra Priebero-
vá, Renáta Bukovinská a Barbo-
ra a Mária Boroškové„Zlaté pás-
mo„ a titul „LAUREÁT  FESTIVA-
LU,“ s postupom na krajskú preh-
liadku,  sme získali  ako spevácka 
skupina a taktiež Cenu za uchová-
vanie regionálneho autentického 
folklóru.

Sú to pre nás naozaj neskutočné 
úspechy a my všetci folkloristi sme  
na ne takí hrdí a neuveriteľne šťast-
ní.  Pevne verím, že aj vy všetci, 
ktorí máte radi folklór sa  budete te-
šiť spolu s nami a možno nám  v mi-
lej spomienke  poprajete, veľa úspe-
chov aj v budúcom roku. 

                              Anna Kriegerová

Obecný futbalový klub informuje
Futbalová sezóna 2014/2015 ukončená v júni 2015 prinies-

la OFK umiestnenie na 5. mieste v tabuľke v súťaži II. trieda JUH 
dospelí a 5. miesta v tabuľke v súťaži Oblastných majstrovstiev 
Errea (Malý futbal žiakov). Nová sezóna 2015/2016 sa pre do-
spelých začala úspešnými víťazstvami a jesenná časť súťaže sa 
ukončila umiestnením na 4. mieste v tabuľke. Veľkú radosť nám 
prinášajú deti, ktoré v tejto sezóne úspešne napredujú a z celko-
vo odohraných 10 zápasov zdolali svojho súpera v 7 stretnutiach, 
čo mi prinieslo umiestnenie na 4. mieste. Muži zimujú v tejto se-
zóne taktiež na 4. mieste. 

V roku 2015 prešiel futbalový klub veľkou zmenou, ktorú je ale 
ešte skoro hodnotiť, jej výsledky budú viditeľné až v roku 2016. 
Touto cestou by som chcela vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM všet-
kým, ktorí sú členmi futbalového klubu a ktorí pomáhajú pri jeho 
fungovaní, pretože bez nich by sme to nezvládli, či už pri bežnom 
organizovaní futbalových zápasov ale i futbalových  turnajov, kto-
ré sa v našej obci konajú každoročne v lete. Ďakujem, že ste. Ve-
rím, že Nový rok 2016 nám prinesie plno nových síl a chuti a že 
bude ešte lepší ako bol tento.                                 D. Ečeková
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Novoročný koncert
Všetkých Vás srdečne pozývame na No-

voročný koncert, ktorý sa tentoraz uskutoční v 
Rímsko-katolíckom kostole sv. Mikuláša v Pren-
čove, v nedeľu 3. januára 2016 so začiatkom o 
15.00 hod. 

Program si pre Vás pripravili:
Evanjelický cirkevný zbor z Prenčova, 
Mládežnícky zbor Holúbky z kríža zo Žiaru
nad  Hronom, 
Evanjelický cirkevný zbor Pliešovce 
a  FSk Prenčovan.
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
Hostinec u Štefánika 

Vás všetkých srdečne pozýva na 
Silvestrovskú zábavu,  dňa 31. decembra 2015.   

O zábavu sa postará DJ RADEK

ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
Cukráreň Monika Buzalková 

Vás všetkých srdečne pozýva 
na Štefanskú zábavu, 
dňa 26. decembra 2015, 

so začiatkom o 21.00 hod. 
O zábavu sa postará DJ RADEK

Od Nového roka 2016 sa upravujú úradné hodiny        
a stránkové dní na Obecnom úrade nasledovne:
Pondelok 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Streda 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.

OZNAM

O Z N A M
Obecný úrad bude v čase od 21. decembra 2015 

do 8. januára 2016 zatvorený z dôvodu čerpania do-
volenky. 

V prípade matričnej udalosti (úmrtie v Prenčov, 
súrne overenie podpisu alebo listiny)  nás môžete 
kontaktovať na tel. č. 0911 485 205.

Už tretí rok objednáva Obec Prenčov sladkos-
ti do Mikulášskych balíčkov cez miestnu predajňu 
COOP Jednota. Prvý rok sme sladkosti doviez-
li na Obecný úrad a tu sme ich balili do balíčkov 
pre 100 detí. Musím Vám povedať, že to bola ri-
adna fuška a zabrala kopec času.

Ostatné dva roky nás tety predavačky veľmi 
milo prekvapili a odovzdali nám balíčky už krás-
ne  zabalené  v Mikulášskych  sáčkoch a uviaza-
né peknou stužkou. Preto by som chcela aj tou-
to cestou poďakovať pani Oľge Chlpáňovej a pani 
Andrei Kozinskej za ich veľkú ústretovosť a po-
moc.  Veľmi pekne im ďakuje obec Prenčov, Mi-
kuláš, ako aj všetky obdarované deti.                             

 
   Anna Kriegerová

  Keď  nechýba  dobrá vôľa ...


