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NA SLOVÍČKO SO STAROSTKOU

Milí spoluobčania, predseda Národnej rady SR vypísal voľby do miestnej samosprávy na 10. novembra 2018. Za pár mesiacov
končí mandát, ktorým ste
nám pred štyrmi rokmi zverili spravovanie našej obce.
Preto sme sa rozhodli venovať toto číslo Prenčovana
odpočtu práce miestnej samosprávy v končiacom volebnom období 2014 - 2018.
Teší ma, že môžem povedať vdýchli sme život mnohým svojím víziám a snom.
Šťastena bola na našej strane a z prostriedkov
EU sme zrealizovali 6 investičných projektov
a 3 neinvestičné projekty v hodnote od 100
000 do 460 000 eur. Podporu sme získali v desiatkach národných projektov a grantov. Zhodnotili sme zverený majetok obce o 1,5 mil. eur
a zvýšili jeho hodnotu na 7,2 mil. eur. Dokázali
sme to bez ďalšieho zadlžovania obce.
Obec udržala 30 pracovných miest a Základná škola 9 pracovných miest, ďalších 9
pracovných miest vzniklo poskytnutím vhodných priestorov na prenájom v objektoch obce
pre činnosť iných organizácii a živnostníkov.
Veľa malých stavebných projektov sme
zrealizovali vlastnými zamestnancami a dlhodobo nezamestnanými zapojenými do programov úradu práce, vybudované chodníky, altánky, oplotenia, stojiská pre separovaný zber
a iné hovoria za seba, sú zrealizované kvalitne a profesionálne. Svojpomocne sa realizovali maliarske práce a terénne úpravy pri výstavbe komunitného centra v hodnote 18 tis.
eur. Búracie a maliarske práce pri rekonštrukcii Materskej školy v hodnote 21 tis. eur, maliarske práce pri modernizácii Základnej školy
v hodnote 5 tis. eur.
Podporou záujmovej činnosti sme prispeli
k úspechu Obecného futbalového klubu k postupu do krajskej ligy V. liga. Folklórna skupina Prenčovan získala zlaté pásmo na krajskej prehliadke, naspievala svoju IV. nahrávku Ozveny prenčovského chotára a pripravila niekoľko pekných scénických programov

na Podsitnianske dni hojnosti, ktoré každoročne organizujeme. Z príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky
o obci vydali sme prvú monografiu Prenčov – stopy v histórii. Dobrovoľný hasičský
zbor ožil aj vďaka novej požiarnej technike, požiarneho
auta a protipovodňového vozíka. Strojový park obce sa
rozrástol aj o nový traktor s
nakladačom a vlečkou, štiepkovač, malý nákladiak Fiat
dukato a Citroen berlingo pre
Senior Park.
Zavedenie reformy ESO - elektronizácia
verejnej správy sa dotkla aj nášho obecného úradu. Poskytujeme služby IOMO (integrované obslužné miesto občana), kde môžete
výpis registra trestov, obchodný register a list
vlastníctva. Zapojili sme do projektu DCOM,
kde všetky databázy účtovníctva, výberu daní
a poplatkov, evidencia obyvateľstva sú uložené v centrálnom úložisku. Komunikácia cez
elektronickú stránku. Dodržiavanie zákona o
ochrane osobných údajov, povinné zverejňovanie, verejné obstarávanie, elektronické trho-

visko, ITMS program na elektronickú komunikácia pri administrovaní európskych projektov,
to sú nové povinnosti s ktorými sme sa museli v minulých rokoch popasovať. Tieto zmeny
kladú zvýšené nároky na odbornosť zamestnancov úradu.
Rozvoj sociálnych služieb v obci pokračoval aj v toto období. Rozšírili sme kapacitu zariadenia Senior Parku na 35 klientov. Prevádzkujeme komunitné centrum, terénnu sociálnu
službu, rozvoz stravy dôchodcom, opatrovateľskú službu. V tomto roku sme chceli služby
rozšíriť o denný stacionár, keďže sa nám za
7 mesiacov nepodarilo vzbudiť záujem o túto
službu, rozhodli sme sa ju od 1. augusta 2018
neposkytovať.
Záverom sa chcem poďakovať za zodpovedný prístup k svojim pracovným povinnostiam všetkým zamestnancom Obecného úradu, Senior Parku, Základnej školy s materskou školou, poslancom Obecného zastupiteľstva, hlavnej kontrolórke, členom komisií. Dobrá spolupráca
priniesla výsledky, na ktoré môžeme byť
všetci právom hrdí.
Prajem Vám všetkým, aby ste si užili leta na príjemných dovolenkách. Verím,
že prijmete pozvanie na 18. ročník Podsitnianskych dní hojností 11. augusta 2018.
Alena Ciglanová,
starostka obce
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NA SLOVÍČKO S POSLANCAMI
Obecné zastupiteľstvo malo 7 poslancov. Zasadnutia sa konali jedenkrát
mesačne spravidla posledný štvrtok v
mesiaci. Účasť poslancov bola dobrá, a
aj keď každé zasadnutie OZ je verejné,
občania sa zúčastňovali zasadnutí iba
ojedinele.

Janka Frčková
Základom napredovania a rozvoja
obce je správne fungovanie a dobrá spo-

Pavol Kondek
Som poslanec OZ od roku 1991,
s prestávkou rokov 1994 - 1998. Keď

sme začínali mali sme pár starých budov, ktoré sa nedali vykúriť, neupravené priestranstvá a nedostatok vody. A robili sme vízie, ako by mala naša dedina
vyzerať o 20 rokov. V deväťdesiatych rokoch sa nad nimi mnohí zhovievavo usmievali, ale my sme v kútiku duše verili, že niečo z nich bude možné. Chytili sme sa každej príležitosti z poskytovaných podpôr a išli sme do projektov možno niekedy bezhlavo, ale s odvahou. Za
to som vďačný svojim kolegom v poslaneckom zbore, za tú odvahu prijať rozhodnutia, stáť si za nimi, spolupracovať,
stavať vždy na prvé miesto záujmy nás
všetkých, záujmy obce. Možno v tom je
náš úspech, že v roku 2018 vidíme naše
vízie naživo všade okolo nás.
Ako zástupca starostky, sa jej chcem
poďakovať za spoluprácu, za ľudský a
profesionálny prístup vo vzťahu k poslancom obecného zastupiteľstva. Som rád,
že v tomto volebnom období sa nám podarili veci, ktoré boli prioritami mnoho rokov, cesty, cesta do cintorína a chodník
pre imobilných do kostola, nová technika - traktor, malé nákladné auto.
A čo ma potešilo v mojom obvode kde
bývam máme vodu, kanalizáciu, cestu a
vždy čistú a upravenú ulicu.

lupráca obecného zastupiteľstva, starostu a poslancov. V našej obci to tak je. Môžem to zhodnotiť ako občianka Prenčova, kde žijem 32 rokov aj ako poslankyňa obecného zastupiteľstva počas piatich volebných období. Vzhľadom k môjmu povolaniu učiteľky materskej školy sa v obecnom zastupiteľstve zameriavam hlavne na oblasť školstva a tiež na
môj volebný obvod - ulicu Štrát. Čas beží
neúprosne a končí sa zas ďalšie volebné obdobie 2014 – 2018 a preto sa aj ja
chcem obzrieť späť a zhodnotiť uplynulé
štyri roky, ktoré máme za sebou.
Oblasť školstvo:
Rok 2014 - Prebehli kurzy zamerané
na prácu s príslušníkmi MRK (Marginalizované rómske komunity). V r. 2014 bolo
ukončené vzdelávanie pedagogických
zamestnancov, vzdelávanie detí školského veku a vzdelávanie dospelých z MRK.
Vďaka tomuto projektu obec Prenčov zakúpila pre naše školy ZŠ s MŠ Prenčov
nové didaktické pomôcky, hudobné nástroje, audiovizuálne pomôcky, športové
vybavenie, a iné dôležité pomôcky skvalitňujúce proces vyučovania.
Rok 2015 – Bola vykonaná komplexná rekonštrukcia budovy Základnej školy. (Rekonštrukcia zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ.)
Rok 2017 - V roku 2017 sa začala
a aj ukončila rekonštrukcia budovy MŠ.
Predmetom rekonštrukcie bolo zobytnenie existujúceho podkrovia MŠ a tým aj
rozšírenie súčasnej kapacity MŠ. Zre-
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konštruované boli aj pôvodné priestory
na prízemí MŠ. Do objektu sa zakúpilo i
nové interiérové vybavenie, ako sú lehátka, stoly so stoličkami, skrinky, sedačky.
Rok 2018 – Vybudovalo sa nové
oplotenie na školskom dvore, prebehla
jeho celková rekonštrukcia, pripravuje
sa tu nové ihrisko pre deti protišmykové
herné prvky - Gumené pryžové zvieratká,
ktorých povrch pripomína gumu, a teda
deťom nehrozia nepríjemné úrazy spôsobené tvrdými pádmi.
Volebný obvod Štrát:
Rok 2014 - Bol vybudovaný nový
chodník, ktorý spája hlavnú cestu s ulicou Štrát.
Rok 2015 - Bola vykonaná rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka.
Rok 2016 - Ukončená bola výstavba
kanalizácie ČOV.
Rok 2016 - Na chodníku pribudli
nové smetné koše na drobný odpad a
lavičky na sedenie.
Myslím si, že nie je toho málo, čo sa
v našej obci v poslednom volebnom období urobilo. Aj keď sme malá, ale upravená aj svojou polohou a históriou zaujímavá obec, ktorú mnohí obdivujú aj nám
ju závidia.
Som rada, že aj ja sa môžem podieľať
na jej vzhľade, rozvoji a spoločným úsilím ju zachovať pre nasledujúce generácie. Obec krajšiu, vybudovanejšiu, naplnenú ľudským teplom, šťastím a porozumením.

Ing. Konečný Branislav
Za volebné obdobia, ktoré som poslanec ma teší, že sa podarilo opraviť
škola a škôlka s novým podkrovím, kúpiť
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nový kotol na štiepku, dostavať komunitné centrum, vymeniť verejné osvetlenie, opraviť cesty, katolícky cintorín s
chodníkmi a novou prístupovou cestou,
nový most k rómom, nové bytovky... a
samozrejme separácia odpadu - stojiská, kosenie, odpratávanie snehu, čistota obce, stromčeky a kvety, a folklórny
súbor - divadelný, tešia ma hasiči a futbalový klub ...

Peter Krieger
Keby nebola vzájomná spolupráca
medzi starostkou a poslancami zastu-

Zuzana Krajčovicová
Keď som sa pred štyrmi rokmi stala poslankyňou Obecného zastupiteľ-
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a nikto sa nevyvyšoval, ani nezaznával
názor ostatných. Všetko sme schvaľovali hlasovaním a čo sa na zastupiteľstve schválilo, potom aj platilo. Nikdy
som nezažil, že by niekto z poslancov
po dedine ohováral a roznášal správy
ako napr. to sa malo spraviť ináč, ten
povedal to a ono a pod.
Dedina rozkvitá hlavne vďaka tomu,
že máme šikovnú starostku, ktorá nás
nie raz prekvapila svojimi názormi, dobrými názormi a nápadmi, ktoré sme sa
snažili podporiť a spolu s ňou pre občanov realizovať. Bol by som rád, keby
to aj naďalej takto fungovalo a dedina
prekvitala.

Ing. Martin Slávik
Začal by som asi poďakovaním
pani starostke obce Prenčov a celému
obecnému zastupiteľstvu za spoluprácu, ktorá počas mojich rokov, čo som
piteľstva, nebola by obec Prenčov taká,
aká je. Čo sa vybuduje, zrenovuje, všetko je to pre všetkých občanov Prenčova.
Za toto volebné obdobie sa mi osobne
veľmi páči prevedená nadstavba škôlky
a exteriér pri škôlke.
Len na mrzí, že niektorí rodičia nevyužijú priestory školy a škôlky a dávajú
prednosť iným školám a škôlkam v okolí,
aj napriek kvalifikovaným zamestnancom
a vybaveniu u nás v Prenčove.

stva v Prenčove, vrátila som sa do známeho kolektívu po 8 rokoch. Bola som
rada že sa môžem zapojiť do skvalitnenia života v našej obci, že môžem svoje
návrhy a podnety preniesť do rokovaní
zastupiteľstva. Už na začiatku som vedela zo skúseností, že počas tých štyroch rokov sa urobí množstvo práce a
tak sa aj stalo. Nebudem menovať všetko čo sa podarilo urobiť, spomeniem
len to z čoho mám najväčšiu radosť.
Keďže ako poslankyňa mám na starosti obvod v ktorom bývam, potešilo ma
ihrisko v spodnej časti obce a tak isto
aj krásna lavica v spodnej časti, ktorú
nám závidia aj z ľudia z iných dedín a
miest. Spomeniem aj vynovenú školu
a škôlku, v ktorých rastie naša nová generácia. Sú to nové, moderné priestory,
kde sa krajšie žije aj pracuje. Práca v
Obecnom zastupiteľstve je zaujímavá a
robím ju s radosťou.
Musím povedať - som šťastná, že
bývam v krásnej, modernej a hlavne
čistej obci Prenčov. Je to zásluha nielen starostky a obecného zastupiteľstva ale aj všetkých občanov, ktorí v
nej žijú.

Ján Lúdik
Mne sa na našom zastupiteľstve
páči to, že som tam vždy zažil demokraciu, aká by mala fungovať na každej
úrovni štátnej správy a rôznych orga-

nizácií a podnikov, či už štátnych alebo súkromných. Vždy sme mohli každý vyjadriť slobodne svoj názor na vec

bol zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva bola konštruktívna, zmysluplná a priniesla viac pozitív ako negatív do fungovania obce a spolužitia našich občanov. Som rád, že som
mohol pomôcť obci svojimi názormi, aj
keď nie vždy, korešpondovali s väčšinou obecného zastupiteľstva, ale o
tom je asi demokracia a možnosť slobodne sa prejaviť. Chcel by som ešte z
pozície poslanca obecného zastupiteľstva osloviť občanov našej obce, aby
sa so svojimi názormi, podnetmi skúsenosťami, skúsili aktívnejšie zapojiť
do činnosti obecného zastupiteľstva,
nakoľko zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné a všetci občania
sú vítaní.
A čo dodať na záver, asi to čím som
začal, ďakujem za spoluprácu.
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ČO SME STIHLI ZREALIZOVAŤ V ČÍSLACH...
Zamestnanosť

výdavky na mzdy a povinné odvody (celková cena práce) obec
priemerný počet zamestnancov za rok
priemerný náklad na 1 zamestnanca na mesiac (celková cena práce)
výdavky na mzdy a povinné odvody - (celková cena práce) základná škola s materskou školou
priemerný počet zamestnancov za rok
priemerný náklad na 1 zamestnanca na mesiac (celková cena práce

rok 2015
rok 2016
rok 2017
2018 odhad
300 377,88 €
261 832,36 €
272 702,01 €
295 999,20 €
37
31
29
30
676,35 €
703,85 €
783,63 €
822,22 €
89 983,52 €

101 758,51 €

111 868,94 €

112 779,96 €

8
949,19 €

9
852,80 €

9
1 047,46 €

9
1 092,83 €

Rozbor príjmov vypracovaný v zmysle ekonomickej klasifikácie
rok 2015
daňové príjmy
z toho Daň z nehnuteľnosti FO
z toho Daň z nehnuteľnosti PO
z toho Poplatok za komunálny odpad
z toho Daň za psa
nedaňové príjmy
granty a transfery
prevody z fondov (fond opráv na bytovky, rezervný
fond, finančné operácie)
Spolu

209 661,61 €
4 380,78 €
26 643,05 €
7 356,57 €
512,00 €
181 947,26 €
1 306 897,11 €

rok 2016
225 844,29 €
4 234,61 €
26 452,06 €
7 279,88 €
496,00 €
189 891,48 €
382 512,02 €

rok 2017
233 453,99 €
3 901,59 €
26 445,31 €
7 218,84 €
496,00 €
207 225,11 €
452 204,22 €

2018 odhad
236 600,00 €
4 309,83 €
25 638,47 €
7 231,58 €
464,00 €
210 640,00 €
502 070,00 €

60 968,87 €

6 603,46 €

16 919,95 €

3 500,00 €

1 798 367,25 €

843 313,80 €

947 865,01 €

990 453,88 €

Stav majetku obce
obdobie
ROK 2014
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
CELKOM

stav majetku v nadobúdacej hodnote
prírastky
stav k 31.12

kapitálový rozpočet
príjmy kapitálové
5 666 777,47 €
6 609 539,69 €
6 847 098,32 €
6 952 917,44 €
7 186 777,47 €

942 762,22 €
237 558,63 €
105 819,12 €
233 860,03 €
1 520 000,00 €

výdavky kapitálové

923 104,14 €
74 983,38 €
160 838,40 €
210 318,00 €
1 369 243,92 €

989 691,56 €
86 783,49 €
200 425,52 €
243 099,43 €
1 520 000,00 €

Úverové zaťaženie obce
ROK 2014
ROK 2015

38 014,63 €

stav úveru v ostatných bankách
+príjmy/-úbytky
stav k 31.12.
1 095 085,89 €
136 836,76 €
1 057 071,26 €
0,00 €

ROK 2016

37 480,86 €

1 019 590,40 €

0,00 €

136 736,76 €

ROK 2017
ROK 2018
CELKOM

40 126,28 €
20 277,23 €
135 899,00 €

979 464,12 €
959 186,89 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

136 736,76 €
136 736,76 €

obdobie

stav dlhu (úvery) Štátny fond rozvoja bývania
úbytky
stav k 31.12.

136 836,76 €

Úvery ŠFRB sa mesačne uhrádzajú z nájomného plateného nájomníkmi bytov. Komunálny univerzálny úver Obec čerpala od roku 2004, naposledy 14. 11.
2014 na konečnú sumu 136 836,76 € z celkového zazmluvneného úveru vo výške 137 423 €. Úver je zabezpečený vystavením vlastnej platobnej vista bianco zmenky splatnej 4. 10. 2022. Počas uplynulých 4 rokov sme splácali úrok z poskytnutého úveru, v uplynulom roku 2,3 %, čo je cca 3 000 € ročne.

Rozbor výdavkov vypracovaný v zmysle štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy
rok 2015
Všeobecné vnútorné služby (správa obce, bankové
poplatky, matrika, poslanci, úvery)
verejný poriadok a bezpečnosť (požiarna ochrana)
ekonomická oblasť (spoločný stavebný úrad, miestne komunikácie, cestovný ruch)
ochrana ŽP (nakladanie s odpadmi, nakladanie s
opadovými vodami)
bývanie a občiasnka vybavenosť (nájomné byty,
rozvoj obcí, vodovodvod, verejné osvetlenie)
rekerácia, kultúra, náboženstvo (podpora športu,
kultúrne podujatia, vydávanie obecných novín)
vzdelávanie
sociálne zabezpečenie
Spolu

rok 2016

rok 2017

2018 odhad

280 882,23 €

182 523,08 €

166 964,92 €

160 685,00 €

818,19 €

2 326,39 €

3 606,73 €

8 500,00 €

490 896,11 €

20 424,38 €

8 901,02 €

7 790,00 €

137 064,83 €

101 710,41 €

36 617,47 €

228 805,00 €

179 415,65 €

79 773,98 €

33 091,67 €

64 900,00 €

29 056,72 €

40 546,89 €

29 095,27 €

46 700,00 €

310 703,78 €
473 667,04 €
1 902 504,55 €

124 579,38 €
246 243,59 €
798 128,10 €

300 118,52 €
294 847,35 €
873 242,95 €

139 320,00 €
296 110,00 €
952 810,00 €

Všetky zrealizované projekty z dotácií obsahujú minimálne 5% spoluúčasť obce Prenčov a v období rokov 2015 až 2018 je to
takmer 220 000 €
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ČO SME STIHLI ZREALIZOVAŤ V OBRAZOCH...
V STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE...

Dokončila sa výstavba II. etapy Kanalizácie a ČOV v obci Prenčov
Vybudovala a spustila sa centrálna ČOV pre ulice Štrát a Čistá
voda, finančné prostriedky poskytla dotácia z Environmentálneho
fondu v celkovej sume 194 683,38 € v dĺžke 1 014,34 m s 13 šachtami. Je vypracovaná projektová dokumentácia na poslednú etapu
odkanalizovania Obce.
Rekonštrukciou kotolne ZŠ získalo centrálne vykurovanie obecných budov novú kvalitu. Vysoko účinný automatický kotol na
drevnú štiepku (na snímke kotol HAMONT) a vyregulovanie vykurovacej sústavy vo všetkých objektoch ZŠ, MŠ, obecného úradu a kultúrneho domu s KC znížilo ekonomické náklady na prevádzku.

Z vlastných zdrojov sa zrealizovala aj výsadba v Senior Parku (viď
obrázok)
V roku 2016 sa upravilo verejné priestranstvo v centre obce výsadbou zelene z dotácie Slovenskej agentúry ŽP vo výške 5000 €
a v roku 2018 sa taktiež z dotácie SAŽP vo výške 5000 € upravila
verejná zeleň v obci vysadením ruží do pôvodných záhonov a vytvorením Lipovej aleji do katolíckeho cintorína. Celkové náklady boli
takmer 12 000€.

V roku 2015 sa uskutočnila aj výmena verejného osvetlenia, pôvodných 76 svietidiel sa doplnilo na 95 úsporných LED svietidiel značky SIEMENS výkonu 83 W a 29 W s možnosťou regulácie svietivosti. Zvýšila sa kvalita osvetlenia a zároveň sa znížili náklady na prevádzku. Realizácia bola financovaná z dotácie Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry v celkovej sume 111 228,40 €.

Ulica, kde sa realizovala výsadba vroku 2016
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V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA...
L kompostéry v hodnote 12 350 € a pre byty ešte kompostovacie
koše, ktoré boli bezplatne zmluvne odovzdané do všetkých domácností v obci.

Stojisko pri ZŠ s kontajnermi na separovaný zber odpadu
Separácia sa vykonáva aj priamo z domácností, každý mesiac zberom plastov, 2x ročne zvozom elektroodpadu a veľkorozmerného odpadu. Okrem toho sú pri pálenici zložené veľkokapacitné kontajnery,
ktoré sú Vám v prípade potreby po nahlásení k dispozícii. Nové 1100
L kontajnery boli umiestnené aj na miestnych cintorínoch, ktoré sa vyvážajú pravidelne každé 2 týždne. Zber a separáciu odpadu zabezpečujú Technické služby mesta Banská Štiavnica.

Projekt haly Zberného dvora
Realizuje sa výstavba Zberného dvora – hala so spevnenou plochou. Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie novej techniky na zber biologicky rozložiteľného odpadu – traktor s čelným nakladačom, náves a samostatný štiepkovač. Celkové náklady na zrealizovanie projektu sú okolo 215 000 €. Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie techniky na zber BRKO (biologicky rozložiteľného odpadu) v celkovej hodnote 73 900 €.

Plastové smetné koše na odpad rozmiestnené po Obci
V rokoch 2016 - 2017 sa v Obci vybudovalo 5 stojísk na separovaný
zber odpadu, a to pri ZŠ, pri bytových domoch, pri Remeselníckom
dome, pri predajni COOP Jednota s.d. a pri dolnej zástavke s kontajnermi na sklo, papier, plasty, tetrapacky, jedlé oleje a komunálny odpad. Obec zakúpila aj 20 ks plastových smetných košov, ktoré boli
rozmiestnené v obci pri chodníkoch.

Traktor s čelným nakladačom a vlečkou

Kompostéry do každej domácnosti
Pre predchádzanie vzniku BRKO sa z rozpočtu obce zakúpili 700

Samostatný motorový štiepkovač
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MIESTE KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ...
V roku 2015 sa z finančných prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume 404 409,63 € zrekonštruovali všetky miestne komunikácie, potiahnutím nového asfaltu, vybudovala sa prístupová cesta do katolíckeho cintorína a zrekonštruovala
sa aj lávka cez potok v dolnej časti obce. V rámci rekonštrukcií bolo
vybudované aj oddychové miesto s ohniskom, pieskoviskom a detským ihriskom v jednom. V tomto roku sa taktiež odstránilo pôvodné
zábradlie mosta pri Remeselníckom dome, ktoré sa nahradilo betónovými stĺpmi a drevenou výplňou. Priestranstvo sa upravilo vydláždením zadnej časti Remeselníckeho domu zámkovou dlažbou.
Obec vybudovala chodník pre peších, ktorým sa prepojila hlavná
ulica s ulicou Štrát, taktiež sa vybudoval chodník v katolíckom cintoríne aj s osvetlením a nová brána do cintorína.

Chodníky v katolíckom cintoríne

Miestne komunikácie - Sigeť

Chodník na Štrát

Miestne komunikácie - Za hrnčiarňami

Cesta do katolíckeho cintorína
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Pre deti od 6 rokov sa vybudovalo detské ihrisko v areály futbalového štadióna s dvojhojdačkou a pyramídovou prelieskou v hodnote
3 228,12 €. V súčasnosti sa realizuje detské ihrisko pri materskej škole, kde budú umiestnené 3D pryžové zvieratká a špeciálna dopadová
plocha, celkový náklad predstavuje necelých 17 000 €, z toho 9 000
€ je dotácie z Úradu vlády SR, splnomocnenca pre šport.

Chodník z lávky k miestnemu ihrisku a ZŠ

Detské ihriská a prístrešok na futbalovom štadióne
V máji 2018 sa zrekonštruovalo aj multifunkčné ihrisko v celkovej hodnote 17 967,84 €, poskytnutá bola dotácie zo SFZ vo výške 10 000€.
V roku 2018 bol vybudovaný prístrešok na futbalovom štadióne, materiál zabezpečila obec Prenčov, , prácou prispeli aj futbalisti
miestneho oddielu, odborné práce vykonal Paučo Peter ml., poďakovanie patrí aj Buzalkovi Petrovi a Gálusovi Ladislavovi. Krytinu sponzorsky poskytla spoločnosť KM BETA spol. s r.o. Banská Štiavnica.

Lávka cez potok do osady sa stala pekným soliterom

Autobusová zástavka Dolný koniec pri RD - Nový asfaltový koberec, verejná zeleň a stojisko na separovaný zber odpadu

Detské ihrisko v dolnej časti obce vybudované v roku 2015

Multifunkčné ihrisko – výmena povrchu a ochranných sietí

PRENČOVAN
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VZDELÁVANIE...
PROJEKT VZDELÁVANIA
V roku 2015 sa kompletne zrekonštruovala aj budova Základnej školy z dotácie vo výške 193 498,06 € a v roku 2018 sa rozšírila kapacita materskej školy zobytnením podkrovia a zrekonštruovaním objektu z dotácie v celkovej sume 179 246,21 €, taktiež sa vymenilo oplotenie škôlky.

zrekonštruovaná ZŠ

zrekonštruovaná MŠ

KULTÚRA...
V roku 2016 vydala naša FSk Prenčovan v spolupráci s Ľudovou hudbou Dominika Václava v poradí už svoje IV. CD OZVENY
PRENČOVSKÉHO CHOTÁRA, obsahujúce 26 ľudových piesní a v
roku 2017 vydali svoje prvé CD aj deti z detskej FSk Širinka.

V roku 2016
sa vydala Monografia obce
Prenčov s názvom PRENČOV – STOPY V HISTÓRII, ktorá zachytáva dávnu
minulosť ale aj
súčasnosť.
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SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ...

V roku 2015 sa vybudovala aj prístavba ku Kultúrnemu domu z dotácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Komunitné centrum v celkovej hodnote 208 963,70 €

Obec Prenčov je aj poskytovateľom prepravnej služby. Na jej zabezpečenie bol zakúpený nový osobný automobil Citroen Berlingo,
dotáciu 9 000 € poskytlo MPSVR
Terénna sociálna práca pokračuje do roku 2019. V obci je jedna
terénna sociálna pracovníčka. Finančné prostriedky poskytuje MPSVR, za posledné 4 roky to bolo 30 472,28 €.
Po vybudovaní Komunitného centra jeho služby poskytujú traja komunitní pracovníci, ktorých financuje MPSVR, za posledné 4 roky to
bolo 91 681,82 €.

POŽIARNA OCHRANA...
Od roku 2015 má obec Prenčov zriadený DHZO s 10 členmi, veliteľom je Dušan Binder. Do hasičškej výbavy získali z
Ministerstva vnútra SR nové požiarne vozidlo Iveco Daily s
protipovodňovým vozíkom (viď foto) a na doplnenie povinnej
výbavy hasičských jednotiek dostáva každý rok dotáciu z DPO
SR na materiálno-technické vybavenie a školenia.

Do mája 2018 sa realizovalo aj terénne opatrovanie, prostredníctvom 6/7 terénnych opatrovateliek. Finančné prostriedky poskytlo
MPSVR v celkovej výške 85 600 €

PRENČOVAN
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ZAMESTNANOSŤ...
Vďaka projektom realizovaným ÚPSVR Banská Štiavnica mohla Obec v rokoch 2015 - 2018 zamestnať celkom 27 zamestnancov,
celkovo na zamestnanie bolo prijatých 134 457,54 €.
Okrem bežnej údržby objektov, kosenia, čistenia ulíc sa vlastnými zamestnancami zrealizovali aj tieto práce, na ktorých sa podieľali aj aktivační pracovníci...

Prístrešok v ZŠ

Chodníky v Remeselníckom dome (na snímke), chodník z lávky k
ihrisku, chodník okolo KC, chodník na Štrát

Prístrešky – pri Senior Parku (na snímke) a prístrešok v areáli ZŠ.

Maliarske práce na všetkých zrekonštruovaných objektoch – MŠ,
ZŠ (na snímke), KC, SeniorPark pravidelná údržba

Senior park - oplotenie, múriky

Budovanie chodníka
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Prestavba vnútorného dvora Kultúrneho domu, vybudovanie dreveného oplotenia, pódium a spevnená plocha
Výsadba zelene v roku 2016

Výsadba ovocných stromčekov 2016

V zimných mesiacoch sa vyrobili drevené smetné koše

Výsadba ruží 2018

Údržba tribúny športového areálu, nová dlažba a lavice

Výstavba stojísk pri bytovkách (na snímke), pri Remeselníckom
dome, pri ZŠ, pri predajni Jednota a pri dolnej zástavke.

PRENČOVAN

Deti mamám, starým a prastarým
mamám...
V nedeľu, 20. mája 2018 sme oslávili všetky mamičky, staré mamičky a prastaré mamy pri príležitosti ich sviatku Dňa matiek, ku ktorému si prijemný program pripravili šikovné deti zo ZŠ
s MŠ Prenčov.
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SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
Stav obyvateľov k 1. 1. 2018
Počet prihlásených k trvalému pobytu (k 31. 7. 2018)
Počet odhlásených z trvalého pobytu (k 31. 7. 2018)
Počet zomrelých (k 31. 7. 2018)
Počet narodených (k 31. 7. 2018)
Stav obyvateľov (k 31. 7. 2018)

653
18
11
5
5
660

KTO SA PRIHLÁSIL:
Ďurčeková Mária, r. Šebová,Ing. Bešinová Milada, r. Bešinová, Frémalová Marta, r. Maruniaková, Didi Tomáš, Bištuť Vladimír, Bištuťová Jana, r. Šuleková,Bištuť Vladimír ml., Bištuťová Monika, r. Bištuťová,Mgr. Lacková Eva, r. Franková, Lacko Marian, Lacková Miroslava, r. Lacková, Lacko Filip, Štefanka Tomáš, Bc. Štróhnerová Barbora, r. Štróhnerová, Štróhner
Šimon, Báliková Irena, Bobiš Roman, Ing. Káčer Rastislav,

KTO SA NARODIL:
Kubišová Paulína nar. 03. 01. 2018 Ryznárová Amélia Aurélia
nar. 01. 03. 2018, Štefanka Gregor nar. 22. 05. 2018, Hlaváč
Martin nar. 05. 07. 2018, Olík Viliam nar. 17. 07. 2018

KTO NÁM UMREL:
Deti si pri príležitosti Dňa matiek v spolupráci s našimi pracovníčkami Komunitného centra uctili aj naše obyvateľky v Senior Parku, kde im odovzdali aj malý darček.

Kováčiková Viera, r. Adamčíková
29. 03. 2018, Boľová Anna, r. Žuffová 15. 05. 2018, Krčmáriková
Anna, r. Krčmáriková 06. 07. 2018,
Hudec Milan 06. 07. 2018, Gréčová Jolana, r. Barbiriková 22. 07.
2018

KTO SA ODHLÁSIL:
Gábrišová Judita, r. Gábrišová, Mgr. Lipovská Veronika, r. Lipovská, Buzalková Monika, r. Voštiarová, Mgr. Feriancová Zuzana, r. Martinková, Feriancová Veronika, r. Feriancová, Ráczová Nikola, r. Horváthová, Rácz Samuel, Kružliaková Veronika, r. Kružliaková, Klak Milan, Báťová Beáta, r. Maruniaková,
Cviková Paulína, r. Tršová
Anna Kriegerová
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KOMUNITNÉ CENTRUM PRENČOV
Milí čitatelia,
v tomto čísle občasníka Vám radi
priblížime prácu komunitného centra,
úspešne zrealizované aktivity ako aj
tie, ktoré sa uskutočnia v najbližších
mesiacoch.
Prioritnou činnosťou, ktorú v komunitnom centre realizujeme je poskytovanie sociálneho poradenstva.
Prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych služieb prispievame k predchádzaniu vzniku alebo stupňovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a napomáhame k riešeniu sociálnych problémov. Ak máte
nejaký problém či exekúcie, s ktorými
si neviete poradiť, prípadne potrebujete pomôcť s vypisovaním žiadosti, šekov, vytlačení rôznych tlačív a pri komunikácii s rôznymi inštitúciami, neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre
Vás a radi Vám pomôžeme. Všetky
služby v komunitnom centre sú bezplatné.

na Pajkošová; tel. č. 0903 612 514
Pracovník KC – Monika Chovanová; tel. č. 0903 612 415
Okrem poskytovania sociálneho
poradenstva realizujeme skupinové a
komunitné aktivity s deťmi, mládežou,
dospelými aj seniormi.
V mesiaci apríl sme opäť začali so
vzdelávacou skupinovou aktivitou –
Kurz anglického jazyka pre začiatočníkov. Kurz prebieha každý pondelok
o 16.00 hod. Okrem kurzu anglického
jazyka realizujeme pravidelné aktivity,

luplné trávenie
voľného času.
Deň Rómov
- komunitná aktivita zameraná
na rómsku kultúru. Program sa
uskutočnil dňa 6.4.2018 v sále kultúrneho domu v Prenčove, kde nám
rómsky súbor Romano Jilo zo Zvolena predviedol nádherné tance v očarujúcich kostýmoch.
Rodinný cyklomaratón - tejto ak-

K dispozícii sme každý pracovný
deň v tomto čase:
Pondelok
09.00 – 17.00 hod.
Utorok
07.00 – 15.00 hod.
Streda
09.00 – 17.00 hod.
Štvrtok
07.00 – 15.00 hod.
Piatok
07.00 – 15.00 hod.
Odborný garant KC – Mgr. Eliška Bendíková; tel. č. 0903 612 514
Odborný pracovník KC – Mgr. Iva-

ktoré sú zamerané na prevenciu pred
nevhodným správaním sa a na zmys-

tivity sa zúčastnilo 27 cyklistov, dobrovoľníci a tiež rodičia, ktorí prišli povzbudzovať. Medzi cyklistami boli aj
starí otcovia, čo nás veľmi milo prekvapilo a potešilo. Trasa cyklomaratónu viedla celou dedinou tak, aby ces-
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V mesiaci máj sme pri príležitosti sviatku dňa matiek s deťmi kreatívnym spôsobom vyrobili z papiera srdiečka, ktoré sme osobne boli venovať seniorkám v Senior parku. Deti
zo Základnej školy Prenčov im zarecitovali básničky a zaspievali pesničky, ktoré ich naučili pani učiteľky. Zorganizovali sme taktiež prednášku Spravme niečo pre svoje zdravie s lektorkou, certifikovanou poradkyňou pani Skalošovou, ktorá hovorila o tom, aká dôležitá je prevencia.
V mesiaci jún komunitné centrum
a ZŠ s MŠ Prenčov spoločne usporiadali Olympijské hry, kde všetci účastníci predviedli svoje kvality v športových disciplínach, za čo boli patrične odmenení. Jeden deň bol venovaný boju proti požívaniu omamných
látok vo forme prednášky, ktorá bola
odprezentovaná kynológom, zamestnancom OR PZ ZH Karolom Puškárom.
V mesiaci júl sme zorganizovali denný letný tábor pre deti v čase
od 9. – do 13.7.2018. Tábora sa opakovane zúčastnilo 17 deti, ktoré zažili každý deň výborný program plný
zábavy. Týždeň bol venovaný súťažiam, športovým hrám, kreatívnej
tvorbe, poznávaniu miestneho okolia a spoznávaniu baníckej histórie v
Banskej Štiavnici.

ta bola vyhovujúca a bezpečná pre
všetkých zúčastnených. Aktivita mala
veľmi pozitívne odozvy, a preto si ju
určite zopakujeme aj na budúci rok.

Detská burza - dať veciam druhú
šancu, nevyhadzovať ich zbytočne a
miesto toho rozdávať úsmev a radosť
druhým, ktorí sa z týchto veci potešia.

V najbližších mesiacoch sa
uskutočnia tieto aktivity:
September 2018 - Šarkaniáda –
púšťanie šarkanov a jesenná opekačka
Október 2018 - Tekvicový sprievod – vyrezávanie tekvíc a následný
sprievod obcou Prenčov v spolupráci
so ZŠ s MŠ Prenčov.
November 2018 - Prenčovská
burza – výmena alebo predaj všetkého čo už doma nepotrebujete, ale nechcete to len tak vyhodiť do smetí.
December 2018 - Vianočné trhy
– vianočná atmosféra, vianočná kapustnica, rôzne zabíjačkové dobroty
a vianočné stánky na jednom mieste.
O termínoch a podrobných informáciách každej aktivity Vás budeme včas informovať prostredníctvom
web stránky, fb stránky KC, sms info
a vyhlásením v miestnom rozhlase.
Mgr. Ivana Pajkošová
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
Od septembra 2018 ponúkame
v našej ZŠ s MŠ Prenčov moderné, inovatívne a vysokoefektívne
učenie – učenie pre život, s dlhoročnou tradíciou nielen v severských krajinách ako Dánsko, Nórsko, Švédsko, ale aj u nás na Slovensku. Nazýva sa aj integrované
tematické vyučovanie.
Učebné osnovy jednotlivých
predmetov, schválené Ministerstvom školstva v jednotlivých ročníkoch budú zintegrované tak,
aby navzájom logicky a tematicky súviseli. Podrobne sme spracovali učivo a zostavili do mesačných tém a celoročnej témy, ktorá bude motivačná a zaujímavá
pre deti a bude súvisieť s konkrétnym učivom. Pri vyučovaní nás
nebude rušiť zvonček. Vyučovanie bude prebiehať v 90 minútových blokoch, v ktorých bude učivo napr. prírodovedy plynule prechádzať do matematiky, slovenčiny alebo anglického jazyka. Na
konkrétnych životných situáciách
si žiaci prirodzene budú osvojovať
materinský jazyk a jeho pravidlá,
zoznamovať sa s literárnymi hrdinami a aj matematika im bude dávať zmysel, pretože jednotlivé počtové operácie budú riešiť napr.
hrou na obchod alebo riešením
slovných úloh z bežného života,
ktoré budú vyplývať z danej témy
- odmeraj, odváž. Žiak bude plniť nielen povinné úlohy, ale bude
mať možnosť výberu vypracovania úlohy, podľa toho či viac inklinuje ku kresleniu, literárno - dramatickému spracovaniu alebo k
spevu, hudbe a tiež či má väčší
záujem napríklad o technické riešenie problému – pokusmi. Do vyučovania zaradíme tvorivú dramatiku s prehrávaním situácií skutočného života. Tento prirodzený prostriedok učenia sa detí „hranie sa
na niekoho, niečo…“, „čo by bolo
keby“ je deťom blízky a stiera hranice medzi hrou a akademickým
vzdelávaním. Zvyšuje motiváciu
detí, pripravuje ich pre život.

učebniach, ktoré žiaci sami vytvoria. Všetky priestory budú môcť žiaci využívať počas celého dňa, nielen v čase hlavného vyučovania.
Maximálne budeme zohľadňovať individualitu každého dieťaťa,
úlohy na rovnakú tému budú diferencované podľa veku, s rôznymi
stupňami obtiažnosti, podľa ročníka, v ktorom je žiak zaradený. Žiaci budú mať možnosť vyhľadávať
informácie z rôznych zdrojov – encyklopédií, internetu, edukačných
PC programov, a tým prirodzene
budeme rozvíjať čítanie s porozumením.
Nie je to hranie sa na koberci
v triede, ale vypracovaný systém
s pravidlami, ktoré život a učenie
v triede deťom uľahčia a spríjemnia, odbúrajú stres z učenia a neúspechu.
V triede vytvoríme pokojnú a
priateľskú atmosféru, vytvoríme
pravidlá, ktoré nám umožnia správať sa k sebe tak, aby sme sa cítili príjemne, nevysmievať sa, mať
úctu k druhým, aktívne počúvať,
uznať najlepší osobný výkon, nemať strach z chyby, ktorú môže
urobiť každý. Spoločným hodnotením sa deti naučia oceniť nielen svoj výkon, ale aj výkon svojho spolužiaka. Naďalej budeme
viesť deti k rozvoju komunikačných zručností prezentovaním výsledku svojej práce.
Priestory školy sme upravili pre tento typ vyučovania – okrem toho, že každý žiak bude mať
svoje pracovné miesto, starší žiaci ho budú mať vybavené notebookom s pripojením na internet,
vytvorili sme literárno-dramatické centrum, matematicko-prírodovedné centrum, centrum varenia a
výtvarné centrum tvorivej dielne.
Všetko čo sa má žiak naučiť bude
dotvárať priestory učebne, s novými pojmami literatúry či angličtiny
sa bude stretávať na nástenkách v

Vyučovanie bude prebiehať napríklad aj spoluprácou vo dvojiciach a skupinách, pri ktorom deti
nadobúdajú komunikačné a sociálne zručnosti. Umožní deťom deliť si úlohy a preberať zodpovednosť za jednotlivé úlohy, presadzovať vlastné myšlienky a postupy, spolupracovať pri dosahovaní
spoločného cieľa, podriadiť svoje vlastné predstavy spoločnému
prospechu, prispôsobiť sa väčšine, zažívať spoločne radosť zo
spoločných výsledkov, z dobre vykonanej práce.
Okrem iného zvýšime časovú dotáciu hodín telesnej výchovy. Každý deň budú mať žiaci 30
min. telovýchovný blok vonku alebo v telocvični. Naďalej budeme k
výučbe využívať aj priestory školskej záhrady – jazierko, bylinkový
záhon, či altánok. V spolupráci s
ARTkruhom Prenčov vyučovanie
anglického jazyka obohatíme prítomnosťou anglického lektora. Do
záhrady nám pribudne hrací kútik
s preliezačkami.
Veríme, že žiaci sa budú každý deň do školy tešiť, pretože každý deň bude niečím výnimočný a
zaujímavý. Takýto spôsob učenia
prispeje k lepšiemu zapamätaniu
si učiva a príprave žiakov k prechodu na sekundárne vzdelávanie na 2. stupni ZŠ svojim všeobecným rozhľadom, samostatným
rozhodovaním a riešením problémov.
Tešíme sa 3. septembra 2018
o 8.00 hod. na Slávnostné otvorenie nového školského roka
2018/2019. Privítame všetkých
našich priaznivcov moderného vyučovania.
Mgr. Milena Havranová
riaditeľka ZŠ s MŠ

PRENČOVAN

STRANA 17

ŠPORTOVÉ OKIENKO
OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB
Obecný futbalový klub sa pýši veľkým
úspechom. Po mnohých rokoch si chlapci v sezóne 2017/2018 zahrali vyššiu súťaž - VI. ligu, kde sezózu ukončili umiestnením na skvelom 4. mieste v tabuľke, z
ktorého sa im podarilo postúpiť vyššie a
prvýkrát v histórii bude Prenčov hrať V.
ligu - krajskú súťaž, v ktorej bude mať súperov ako Lovča, Ladomerská Vieska,
Krupina, Dobrá Niva, Bacúch, Lieskovec,
Hrochoť, spojené Štiavnické Bane s Banskou Štiavnicou a iných atraktívnych súperov. Žiaci ukončili sezónu 2017/2018
umiestnením sa na 5. mieste. V novej sezóne odohrajú zápasy so súpermi ako
Lovča, Trnavá Hora, Veľká Lehota, Stará
Kremnička, Janova Lehota, Kremnica, ...
Od novej sezóny 2018/2019 sa zme-

nilo vedenie futbalového klubu, kde zo
svojich funkcií odstúpila Dominika Ečeková a na jej miesto nastúpili ako prezident
klubu Kamil Chovan a ako klubový manažér Monika Chovanová.
V mesiaci júl 2018 sa uskutočnili aj
tradičné futbalové turnaje - III. ročník Letného turnaja žiakov, ktorého sa zúčastnili mužstvá Prenčova, Janovej Lehoty, Senohradu a Hliníka nad Hronom, víťazom
sa stal Prenčov a už XII. ročník Memoriálu Jozefa Chovana, na ktorom si zahrali Prenčov, Krupina a Horné Hámre aj tu
zvíťazil Prenčov.
Na záver sezóny boli ocenení aj najlepší strelci nášho klubu, a to za žiakov
Peter Suchý s 36 gólmi a z dospelých
Rastislav Blahút ml. s 25 gólmi, ktorý sa

zároveň stal aj najlepším strelcom v oblastnej súťaži, obom srdečne gratuľujem.
V lete na futbalovom štadióne pribudol prístrešok, ktorý sa zrealizoval v spolupráci s obcou Prenčov, ktorá poskytla materiál a práce vykonával a dozoroval Peter Paučo ml., ktorému pomáhali i futbalisti. Tímto sa chcem veľmi pekne poďakovať za čas, prácu a podporu,
ktorú nám Peťo poskytol a že práce dotiahol do zdarného konca napriek prekážkam, ktoré sa vyskytli. Ešte raz veľké ĎAKUJEME.
Záverom by som sa chcela všetkým
zo srdca poďakovať za dlhoročnú spoluprácu a chlapcom do novej sezóny popriať veľa úspechov.
Mgr. Dominika Ečeková
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