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Vážení spoluobčania, 

       každá horiaca sviečka na adventnom venci pripomína, ako rýchlo sa blížime 

k najkrajším sviatkom v roku. Napriek tomu, že povinnosti, úlohy, ale aj starosti 

nám veľakrát pripomínajú rýchlosť doby, ktorú žijeme, prichádza čas, v ktorom sa 

môžeme naplno sústrediť na krásne chvíle pokoja, premýšľania, stretnutí s rodinou, 

blízkymi a priateľmi.  

       Voľné chvíle oddychu v rodinnom kruhu sú preto pre každého z nás tým najcen-

nejším darom. Dovoľte mi, aby som Vám zaželala príjemné prežitie Vianočných 

sviatkov naplnených láskou, radosťou a pokojom. K blížiacim sa Vianočným sviat-

kom Vám zároveň prajem, aby ste ich pre svojich najbližších pripravili presne také 

výnimočné a čarovné, ako si ich uchovávate v spomienkach zo svojho detstva. Z obdo-

bia, keď nám rodičia a starí rodičia dopriali dychtivosť, netrpezlivosť a výnimočnosť 

každého momentu.  
        Milí priatelia,  

      chcem sa Vám  tiež úprimne poďakovať za spolu-

prácu, podporu ale aj zhovievavosť pri plnení úloh obce v 

končiacom roku 2019.  

Bol náročný,  neraz komplikovaný, ale prijímali sme  

rozhodnutia, ktoré boli v prvom rade zodpovedné   

        a odvážim sa povedať že aj vo veľkej miere  

správne.  

Verím, že prichádzajúci rok bude etapou  

nových úspechov opretých o pevné zdravie,  

pozitívnu energiu a úprimnú snahu  

robiť našu spoločnosť lepšou. 
                                        

                                                                               Mgr. Alena Ciglanová 
       starostka obce 



Nezaháľame vo svojej práci ani ku koncu roka. Pripravili 

a podali sme 3 žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 

Zapojili sme sa do Výzvy vyhlásenej MAS Zlatou cestou v rámci 

aktivity C1 Komunitné sociálne služby s projektom „Senior park Prenčov 

– prístavba“. Ako vyplýva už z názvu projektu ide o prístavbu 

k existujúcej stavbe Senior Park a bude to zimná záhrada, ktorej vstup 

bude z 2.NP. Plocha, ktorú zaberie prístavba nebude ale stratená 

a vďaka pochôdznej streche zimnej záhrady bude možné tento priestor 

taktiež využívať a vďaka lávke, ktorá prepojí prístavbu so záhradou pri-

budne možnosť využívať aj altánok, ktorý je vybudovaný pri zariadení a 

v súčasnosti nie je práve dostupnom teréne a nie je využívaný. Prístav-

bou vytvoríme bezbariérový prístup aj do tejto časti, čím zabezpečíme 

jeho využívanie aj pre imobilných klientov zariadenia. Vybudovaním prí-

stavby sa zlepší kvalita života obyvateľov zariadenia a to hlavne počas 

zimných mesiacov, kedy nie je možné tráviť čas vonku ako počas leta 

kvôli nízkym teplotám. V prípade schválenia projektu by mala byť výška 

dotácie cca 43 000 €, celkový rozpočet stavby je cca 65 000 €. 

Náučný chodník Andreja Kmeťa je názov projektu, ktorý sme 

podávali na Štátnu ochranu prírody SR. Projekt rieši výmenu informač-

ných tabúľ na trase náučného chodníka od jeho začiatku v obci Prenčov 

pri Pamätnej izbe Andreja Kmeťa až po Sitno, cca 3 km trasa. Ide o 9 

tabúľ s informáciami a citáciami samotného Andreja Kmeťa. Žiadali sme 

dotáciu 5 000 €, pričom celkový rozpočet projektu je vo výške 5 850 €.  

Vybudovanie gabiónového múru v obci Prenčov je projekt, 

ktorý sme podali na Slovenskú agentúru životného prostredia do výzvy 

Program obnovy dediny. Predmetom projektu ako už vyplýva aj z jeho 

názvu je vybudovanie oporného múru z gabiónov, ktorým sa spevní 

a upraví svahovitý terén popri ceste do evanjelického cintorína. Múr bude 

následne upravený vysadením zelene – hlohyne šarlátovej, ktorá ho 

čiastočne prekryje a zároveň esteticky doplní, pretože od jari do jesene 

kvitne bielymi kvetmi a na jeseň vytvára plody – bobule oranžovo/

červenej farby. Zároveň projekt počíta aj s vysadením živého plota cca 

30 m zo Vtáčieho zobu, ktorým sa doplní vydláždený priestor pri evanje-

lickom kostole. Požadovaná výška dotácie je 5 000 €, pričom rozpočet 

projektu je 5 718,78 €. 

Pracujeme aj na plánovanej výstavbe nových nájomných bytov 

v obci. Pôvodný zámer, že bytový dom postaví firma SimKor s.r.o. Ban-

ská Štiavnica sa neuskutoční. Výstavbu bytového domu bude ako pri 

predchádzajúcich bytových domoch realizovať obec Prenčov.              

Pripravujeme územné konanie pre projekt Kanalizácia a ČOV III. časť. 

 

 

 

 

 

 

V auguste sme ukončili realizáciu projektu „Systém separácie zlo-

žiek komunálnych odpadov v obci Prenčov“ skolaudovaním stavby. 

Následne sme pokračovali v administratívnom ukončení projektu a koncom 

októbra sme zaslali aj záverečnú žiadosť o platbu, ktorá bude posudzova-

ná až po novom roku, kedy bude vykonaná aj kontrola na mieste.  

Zároveň v tomto období prebiehajú aj práce na projekte 

„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“ z dotácie Ministerstva vnútra SR vo 

výške 30 000 €. Projekt rieši rekonštrukciu 3 existujúcich garáží požiarnej 

zbrojnice – výmenu okien, výmenu brán a stavebné úpravy. Verejné obsta-

rávanie bolo zrealizované na jeseň. Výmenu okien realizoval Bspols.r.o. 

Stanislav Buzalka, brány vymieňa p. Havran z Podhoria a stavebné úpravy 

realizuje Ľubomír Pelachy LP-Stavmix Banská Štiavnica.  

Jeseň sa v obci niesla v rekonštrukčnom duchu. Na základe podne-

tu obyvateľov bytového domu súp. číslo 241 sme pristúpili k výmene 

okien a balkónových dverí na všetkých 11 bytoch, ktoré na základe 

verejného obstarávania realizovala spoločnosť S-Okno monts.r.o. Banská 

Štiavnica a koncom mesiaca sa zrealizovalo zateplenie sokla bytového 

domu. Taktiež sa zrealizovala rekonštrukcia strechy na rodinnom do-

me súp. číslo 175, ktorá bola realizovaná svojpomocne. Taktiež sa usku-

točnila prerábka 2-izbových bytov v zariadení Senior Park čím sa vytvorili 

tri nové miesta pre umiestnenie. Práce boli realizovaná vlastnými zamest-

nancami. 

Aktuálne v našej obci pribudli aj 3 merače rýchlosti, ktoré sme za-

kúpili z finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie vo výške 5 000 € na 

základe Zmluvy č. 28/BB/2019 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kri-

minality zo ŠR v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti v obci Prenčov“.     

Realizátorom bola firma EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o., celkový rozpočet 

projektu bol 6 249,60 €. „Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slo-

venskej republiky pre prevenciu kriminality“. Taktiež nám bola poskytnutá do-

tácia vo výške 4 000 € z Úradu splnomocnenca vlády SR pre šport na realizáciu 

projektu s názvom „Podpora rozvoja športu v obci“ s účelom nákupu športovej 

výbavy. V rámci realizácie projektu sa zakúpia stoly na stolný tenis – 1 vonkajší 

a 1 vnútorný, sieťky na stoly, rakety na stolný tenis, loptičky, zápasové futbalové 

lopty, volejbalové a basketbalové lopty, bezpečnostné futbalové bránky hliníkové 

mobilné 5x2 m,... Celkový rozpočet projektu je 5 239,20 €. „Realizované s finanč-

nou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program „Podpora rozvoja špor-

tu na rok 2019“. 

Mgr. D. Ečeková 
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V plnom pracovnom nasadení... 

   Nové vybudované stojisko 
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Hospodárenie obce Prenčov 

Názov Návrh 2020 Návrh 2021 Návrh 2022 

1-bežný rozpočet       

Daň z príjmov fyzickej osoby 220000 230000 240000 

Daň z nehnuteľností 36140 36140 36140 

Dane za špecifické služby 10550 10550 10550 

Príjmy z vlastníctva 96720 96720 96720 

Administratívne poplatky 1300 1300 1300 

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 139410 139260 139260 

Ostatné príjmy 3200 3200 3200 

Transfery v rámci verejnej správy 285370 255190 255190 

1-bežný rozpočet 792690 772360 782360 

2- kapitálový rozpočet       

dotácia na prístavbu senior Park 42933 0 0 

2-kapitálový rozpočet 42933 0 0 

3-finančné operácie       

Prevod prostriedkov z peňažných fondov 1000 1000 1000 

3-finančné operácie 1000 1000 1000 

Obecný úrad spolu 849623 773360 783360 

Príjmy 

Názov Návrh 2020 Návrh 2021 Návrh 2022 

1-bežný rozpočet       

Správa obce 103100 102800 102800 

Finančné a rozpočtové záležitosti 500 500 500 

Matrika 2250 2250 2250 

voľby + poslanci 5100 4300 4300 

splátka úrokov z úveru 17000 17000 17000 

Ochrana pred požiarmi 3500 3500 3500 

Pálenica 5000 5000 5000 

spoločná úradovňa - stavebný úrad 1800 1800 1800 

Cestná doprava 500 500 500 

Nakladanie s odpadmi 12000 12000 12000 

Nakladanie s odpadovými vodami 7000 7000 7000 

Ochrana prírody a krajiny 1550 1550 1550 

Rozvoj bývania 1300 1300 1300 

Rozvoj obcí + aktivačná činnosť  29800 22800 22800 

Zásobovanie vodou 7000 7000 7000 

Verejné osvetlenie 4000 4000 4000 

Rekreačné a športové služby 11550 11550 11550 

Kultúrne služby 10820 10820 10820 

Miesty rozhlas + vydávanie obecných novín 3500 3500 3500 

Členské popltky v organizáciách 1650 1650 1650 

Centrá voľného času 450 450 450 

Staroba 323625 323625 322902 

Rodina a deti 500 500 500 

Komunitné centrum + TSP 53011 48011 48011 

1-bežný rozpočet 606506 593406 592683 

2-kapitálový rozpočet       

správa obce 12000 0 0 

Ochrana prírody a krajiny 5220 5220 5220 

Výdavky 

Senior Park - prístavba 65930 0 0 

2-kapitálový rozpočet 83150 5220 5220 

3-finančné operácie    

splátka úveru  54967  69734 80457 

3-finančné operácie 54967 69734 80457 

Spolu obecný úrad 744623 656360 678360 

Sumarizácia 

Názov Čerpanie 2017 Čerpanie 2018 
Schválený rozpočet 

na rok 2019 
Očak.skut. Návrh 2020 Návrh 2021 Návrh 2022 

Príjmy škola 11143,42 71155,9 65101 68970 70000 70000 70000 

Príjmy Obec 893595,51 989419,37 940746 937835 849623 773360 783360 

Spolu 904738,93 1060575,27 1005847 1006805 919623 843360 853360 

Názov Čerpanie 2017 Čerpanie 2018 
Schválený rozpočet 

na rok 2019 
Očak.skut. Návrh 2020 Návrh 2021 Návrh 2022 

Výdavky  škola 119672,35 148431,55 167856 176721 175000 175000 175000 

Výdavky Obec 747587,1 844319,15 837991 825574 744623 668360 678360 

Spolu 867259,45 992750,7 1005847 1002295 919623 843360 853360 

Rozdiel 37479,48 67824,57 0 4510 0 0 0 

L. Leleková 



9. zasadnutie konané 31.7.2019 

Poveruje 

Starostku obe Mgr. Alenu Ciglanovú uzatvorením sponzorskej zmluvy uzatvorenej podľa § 51 v spojení s § 628 a 630 Občianskeho zákonníka medzi  

Obcou Prenčov a p. Antonom Pižurným bytom Senec Liptovská 11 

Schvaľuje 

Sponzorský príspevok na vydanie Knihy „Spriadanie myšlienok“ vo výške 1 000,- € 

Všeobecne záväzné nariadenia 

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove pod č. 51/2019 

S a   u z n á š a  

Na Dodatku č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Prenčov 

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove pod č. 52/2019 

S a   u z n á š a  

Na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2019 o podmienkach držania psov v obci Prenčov 

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove pod č. 53/2019 

S a   u z n á š a  

Na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území obce Prenčov 

10. zasadnutie konané dňa 26.9.2019 

Berie na vedomie 

Čerpanie rozpočtu Obce Prenčov 31.8.2019 

Správu hlavnej kontrolórky obce Prenčov o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019 

11. zasadnutie konané dňa 30.10.2019 

schvaľuje 

III. úpravu rozpočtu obce na rok 2019 

Plán profesijného rozvoja zamestnancov v školskom roku 2019/2020 pre Základnú školu s materskou školou Prenčov 

Berie na vedomie 

Plán práce na roky 2019-2020 v Základnej škole s materskou školou Prenčov 

Schvaľuje 

zabezpečenie spolufinancovania projektu s názvom „Senior park Prenčov – prístavba“ v rámci výzvy s kódom IROP-CLLD-P780-512-001 vo výške 

22 997,78 € 

12. zasadnutie konané dňa 28.11.2019 bolo venované príprave rozpočtu na rok 2020 – schválený uznesením č. 66 a viacročného vyhľadového rozpoč-

tu na roky 2021 a 2022 a návrhom štyroch Všeobecne záväzných nariadení 

VZN č. 5/2019 O dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva,  komu-

nálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Prenčov -  schválené uznesením č. 68 

VZN č. 6/2019 o  určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach – schválený uznesením č. 69 

VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení so sídlom na území obce Prenčov a školských 

zariadení – centier voľného času (CVČ) iného zriaďovateľa – schválené uznesením č. 70 

VZN č. 8/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby – schválené uznesením č. 71 

Návrhy boli zverejnené na oficiálnej internetovej stránke obec Prenčov v zákonom stanovenej lehote. 

Zasadnutiu OZ predchádzalo  stretnutie komisií zriadených obecným zastupiteľstvom, ktoré prerokovali uvedené návrhy. 

13. zasadnutie konané dňa 13.12.2019 schválený bol rozpočet obce na rok 2020 a tiež navrhnuté VZN nariadenia tak ako je to uvedené  v časti 12. 

zasadnutie. Schválené dokumenty sú uvedené na oficiálnej internetovej stránke obce Prenčov 

Rozpočet v časti hospodárenie 

Všeobecne záväzné nariadenia v časti VZN  

 

L. Leleková 
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Obecné zastupiteľstvo II. polrok 2019 v skratke 

 MÁLO SEPARUJEME - PRETO SA POPLATKY  
ZA KOMUNÁLNE ODPADY ZVYŠUJÚ 

          Obec Prenčov v poslednej dobe zápasí, tak ako aj ostatné obce 

v SR s problémom neustále sa zvyšujúcimi nákladmi na odvoz 

a zhodnocovanie komunálnych odpadov zozbieraných na území obce.    

Na základe zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 

a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fon-

de a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2019 a nariadenia vlády č. 

330/2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 

odpadov na skládky je obec Prenčov na úrovni  vytriedenia  komunálne-

ho  odpadu  v  rozmedzí 30 až 40%. Sadzba za uloženie  zmesového ko- 

 

munálneho odpadu a objemového odpadu na skládku odpadu za tonu 

bola v roku 2019 – 8 euro, v roku 2020 bude 13 euro a v roku 2021 bude 

22 euro, ak zostaneme na úrovni 30 až 40% ako sme dosiahli v roku 

2019. V prípade, že budeme separovať vyššie percento komunálnych 

odpadov je možnosť, že rast sadzby bude v nižšej kategórii. Apelujem na 

občanov obce Prenčov, aby odpady separovali IBA ČISTÝ SEPAROVA-

NÝ ODPAD JE NESPOPLATNENÝ! Komunálny odpad zmesový z našich 

kuka nádob je vysoko spoplatnený a ten sme povinný zo zákona zaplatiť. 

Keď do zberných nádob na separovaný odpad, ktoré  sú v našich  stojis-

kách hádžeme  odpadky rôzneho  druhu bez  vytriedenia, často sa stáva, 
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že tieto nám Technické služby síce vyvezú, ale zaradia ho do zmesového 

odpadu za ktorý sa platí.  

          Preto sme boli nútení pre rok 2020 upraviť sadzby poplatkov za 

osobu a kalendárny rok pre občanov prihlásených na trvalý pobyt v obci 

Prenčov, ktoré boli už v roku 2019 zvýšené z 10 € na 11 €, ako aj sadzby 

pre podnikateľov a  taktiež aj občanov, ktorí v obci Prenčov vlastnia ne-

hnuteľnosť, ale nie sú prihlásení na trvalý pobyt pri ktorých poplatky ne-

boli menené od roku 2008. Nový návrh VZN rieši výpočty sadzieb poplat-

kov pre tieto skupiny poplatníkov v súlade s výškou finančných prostried-

kov vynaložených na zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom 

a množstvom vyzbieraných komunálnych odpadov v obci Prenčov.  

Sadzba poplatku na osobu je stanovená vo výške 0,0411 € na osobu a 

deň (sadzba poplatku sa stanovuje ako podiel finančných nákladov obce 

na zabezpečenie nakladania s KO za kalendárny rok a počtu občanov 

prihlásených na trvalý pobyt. Ročný poplatok na osobu sa vypočíta ako 

súčin sadzby a počtu kalendárnych dní za rok).  

          Osoby prihlásené na trvalý pobyt v obci – platia poplatok za komu-

nálny odpad 15,00 € na osobu ročne. Poplatok je vypočítaný: sadzba 

0,0411 x 365 dní =  15,00 € na osobu ročne. Sadzba poplatku za 1 kg 

komunálneho odpadu je stanovená na 0,1200 € (sadzba poplatku sa sta-

novuje ako podiel finančných nákladov obce na zabezpečenie naklada-

nia s KO za kalendárny rok a množstva vyprodukovaných komunálnych 

odpadov za kalendárny rok v kg). 

          Majitelia rodinných domov, v ktorých nie je nikto prihlásený na trva-

lý pobyt a majiteľ nemá v obci trvalý pobyt /za jednu nehnuteľnosť/platí 

poplatok za komunálny odpad vo výške 39,00 € ročne. 

Ročný poplatok za komunálny odpad je vypočítaný: sadzba za 1 kg od-

padu, ktorá je  0,1200 € x 12,50 kg to je na 25% naplnená kuka nádoba x 

26 zvozov za rok = 39,00 € ročne.  

 

 

  

 
V závere tohto článku, ešte raz apelujem na nás všetkých, lebo trie-

denie odpadu na papier, kovy, sklo, plasty a elektro odpad má nao-

zaj veľký význam.  

Z takéhoto čistého odpadu vznikajú nové použiteľné produkty, ktoré 

nekončia na skládkach a v spaľovniach a hlavne nie sú spoplatňo-

vané!  

Ak znížime množstvo odvážaného zmesového komunálneho odpa-

du a budeme mať viac separovaného, nebudeme platiť také vysoké 

poplatky za komunálny odpad.  

Je to len a len na nás, či dáme šancu našim deťom a vnúčatám na 

čistejší život. 

          Ostatní: živnostníci, priemysel, potravinové obchody, škola, škôlka, 

úrady, nadácie, spolky, kancelárie, platia poplatok za komunálny odpad 

vo výške  78,00 € ročne za 1 kuka nádobu. Ročný poplatok za komunál-

ny odpad je vypočítaný: sadzba za 1 kg odpadu, ktorá je  0,1200 € 

x 25,00 kg to je na 50% naplnená kuka nádoba x 26 zvozov za rok 

= 78,00 € ročne na jednu kuka nádobu.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kriegerová 

 

 

Október ako maľovaný 

          Tento rok patril práve október k najkrajším mesiacom v roku. 

Teplomer ukazoval nad dvadsať stupňov a príjemné slniečko nás tešilo 

celý mesiac. Práve v tomto období sa konala slávnostná akadémia pri 

príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM.  

          Pri tejto príležitosti sme zablahoželali aj spoluobčanom, ktorí sa 

v tomto roku dožili okrúhleho životného jubilea. 

          Naše pozvanie prijalo 15 jubilantov a viac ako sedemdesiat senio-

rov. Pracovníčky obecného úradu a komunitného centra v Prenčove na-

piekli pagáče, koláče a  pripravili sálu kultúrneho domu k slávnostnej 

akadémii. Na programe sa podieľali deti z MŠ a ZŠ v Prenčove. Najviac 

však zaujalo vystúpenie p. Gizely Oňovej, ktorá sršala optimizmom 

a dobrou náladou strhla všetkých prítomných. 

 



90. rokov:  Petrovičová Augusta 

85. rokov:  Gondová Alžbeta a Štefáneková Anna 

80. rokov:  Konečníková Anna, Kondeková Anna, Dolinská Zuzana a Macák Marian 

75. rokov:  Bačíková Anna, Fekiač Jozef, Korbeľová Mária, Vankovicová Angela, Zliechovcová  

                  Milka, Ďuricová Anna, Bartolovicová Vilma a Pleva Jozef. 

70. rokov:  Gergelčíková Janka, Jucha Pavel, Ing. Hrabovská Judita, Stehlík Jozef, Tomajová  

                  Eva a Osvald Anton. 

65. rokov:  Mihalčík Milan, Žarožská Irena, Chovanová Mária a Pavlenda Peter 

60. rokov:  Prieberová Anna, Hlaváč Ján, Ivanič Zdenek, Talárová Daniela, Juchová Anna aTurzová   

                  Viera.     
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Významných životných jubileí sa v roku 2019 dožili: 

 Našim jubilantom a seniorom  

sme zapriali, ešte veľa krásnych  

slnečných dní a rokov v zdraví,  

aby boli obklopení láskou, úctou, 

vďakou a starostlivosťou svojich 

blízkych a priateľov. 

A. Kriegerová 

 

 HAJAJ, BÚVAJ, SPI LEN... 

          Krásne uspávanky zazneli aj tento rok, v nedeľu 24. novembra 

2019 pri slávnostnom uvítaní do života našich najmenších detičiek. 

Šťastní oteckovia a mamičky sa prišli s nami podeliť o svoju najväčšiu 

radosť, keď sa ich rodiny rozrástli o týchto malých drobčekov. Obradná 

miestnosť sa naplnila rodičmi, starými rodičmi a slávnostný obrad uvíta-

nia mohol začať.  

          Prítomných privítala Janka Bačíková a predstavila prítomné detič-

ky. Pani starostka v slávnostnom príhovore popriala rodičom, aby ich deti 

vyrastali v šťastných rodinách a prinášali im len krásne 

a nezabudnuteľné chvíle pri ich výchove. Hrdí rodičia sa nám podpísali 

do pamätnej knihy obce a slávnostný obrad sa prípitkom ukončil. 

O program sa postarali aj deti zo Základnej školy v Prenčove. 

 

Všetci sme detičkám popriali, 

aby prežili zaujímavý 

a šťastný život. 

A. Kriegerová 

 Zavítal ku nám aj Mikuláš 

          Na piatok 6. decembra sa tešilo každé dieťa v našej obci. Večer sa 

zapálil stromček a deti čakali, či Mikuláš nezabudne prísť. A Mikuláš ani 

tento rok nezabudol! Neprišiel však sám, ale spolu s ním prišiel aj anjel 

a čert. Práve z neho mali detičky strach, lebo ich chcel vziať do vreca so 

sebou.  

          Úsmevný deduško Mikuláš mu ale pohrozil a čert musel poriadne 

sedieť a počúvať program, ktorý deti  pre nich pripravili. Sála kultúrneho 

domu zmodrela od množstva malých šmolkov a šmoliniek, ktorí krásne 

spievali a tancovali. Mikuláš porozdával darčeky a sľúbil, že na budúci 

rok príde zas.  

A. Kriegerová 

Do života boli uvítaní: 

                           Weisová Viera               Floreková Mia 

                           Selyem Matej                Vajdová Alžbeta 

                           Ďurigová Nina               Školiak Miroslav 

                           Floreková Lara              Juchová Amália 



          Projekt Terénna sociálna práca v obci Prenčov bude pokračovať. V tomto roku (k 1.8.2019) bolo ukončené obdobie realizácie projektu 2016/2019, 

v ktorom bola na pozícii terénnej sociálnej pracovníčky Mgr. Božena Bahledová. Projekt Terénna sociálna práca je národným projektom, ktorý bol finan-

covaný z dotácie riadiaceho orgánu – Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Aktuálne sme v medziobdobí, kedy te-

rénna sociálna práca naďalej pokračuje a čaká sa na znovu schválenie projektu, ktorý by sa následne mal realizovať do roku 2022.  

          Kancelária TSP je naďalej v priestoroch Remeselníckeho domu, kde Vám aj naďalej  poskytnem sociálne poradenstvo v mnohých oblastiach ako 

napr.  zamestnanosť, bývanie, zdravie či zvyšovanie finančnej gramotnosti.  

          Národný projekt - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni bol ukončený 31.8.2019. 

Projekt bol v trvaní od 3/2016 do 8/2019. Momentálne sme v medziobdobí, kedy komunitné centrum naďalej pokračuje a čaká na 

schválenie nového NP s názvom – Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, ktorý bude v trvaní do roku 2022. V tomto me-

dziobdobí sa naďalej venujeme svojej činnosti, poskytujeme sociálne poradenstvo a realizujeme skupinové a komunitné aktivity.  

 

 

Mgr. I. Trsťanová 
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TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA 

Mgr. B. Bahledová 

 KOMUNITNÉ CENTRUM PRENČOV 



 

 
   STRANA 8                                                                                                                                                 PRENČOVAN 

SENIOR PARK PRENČOV 

D. Slančíková, vedúca 

Mgr. B. Bahledová, soc. pracovník 

        Už niekoľko rokov Vás informujeme o živote 

v Senior parku. Možno by ste si mysleli, 

že sa tu zastavil čas, ale opak je pravdou. 

Sme súčasťou uponáhľanej doby  

a musíme sa jej prispôsobovať aj my. Preto sme uskutočnili mnohé 

rekonštrukčné zmeny jednotlivých obytných priestorov. Vzhľadom 

k zdravotnému stavu našich klientov prispôsobujeme bezbariérové prí-

stupy do bytov a hygienických zariadení. Zrekonštruovali a prerobili sme 

dva dvojizbové byty, čím sme získali priestor pre ďalších klientov. 

V porovnaní s minulými rokmi sa zvýšila kapacita nášho zariadenia na 35 

klientov. Do budúcnosti by sme uvítali väčšie spoločenské priestory. Po-

pri základných opatrovateľských úkonoch a zdravotnej starostlivosti sa 

s klientmi snažíme vyvíjať rôzne aktivity a zručnosti napríklad: pamäťové 

cvičenia, precvičovanie motoriky, tvorivé dielne, hravé cvičenia a iné. 

Všetky tieto aktivity má na starosti sociálna pracovníčka. 

        Nezabúdame ani na ich sviatky a pripomíname si ich spoločnými 

posedeniami, na ktoré sa im snažíme vždy pripraviť nejaké občerstvenie. 

Pri príležitosti úcty k starším nás navštívili aj deti z komunitného centra 

v Prenčove, ktoré si pre seniorov pripravili malé vlastnoručne vyrobené 

darčeky. S programom nás taktiež navštívili študenti z internátnej školy 

z Banskej Štiavnice, ktorí sa opakovane radi k nám vracajú.  

        Blížia sa Vianoce a s nimi spojené tradície. Klienti dostali malú mi-

kulášsku pozornosť. Z projektu ,,Koľko 

lásky sa zmestí krabice od topánok“, 

nás navštívili darcovia z Krupiny aj Do-

mov Márie z Banskej Štiavnice. 

V krásne zabalených krabiciach si na-

šli seniori sladkosti, hygienické potre-

by, oblečenie, knihy a veľa iných vecí. 

Bolo to pre nich prekvapenie a prejavili vďačnosť všetkým ľuďom, ktorí 

myslia aj na iných.  

        Príprava na Vianoce je aj v Senior parku - vianočná výzdoba, peče-

nie medovníkov. Niektorí klienti vianočné sviatky budú tráviť so svojimi 

rodinami. S tými, ktorí zostávajú chystáme sviatočný stôl s tradičnými 

jedlami.  

Senior park praje krásne požehnané  

Vianoce všetkým občanom.  

 

 

Mgr. D. Ečeková 

 VIANOČNÁ VÝZDOBA V OBCI 

          Predvianočné prípravy a výzdoba obce boli v rukách za-

mestnankýň  z Komunitného centra Ivany Trsťanovej, Moniky Cho-

vanovej a Anny Kriegerovej ml. zaradenej  do  absolventskej praxi, 

ktoré si všetko premysleli, 

zabezpečili a vyzdobili. Svoje 

zámočnícke zručnosti pred-

viedol p. Bačík, ktorý vytvoril 

konštrukcie snehuliakov, an-

jelov, zvončeka i adventného 

venca, ktoré sú rozmiestne-

né po našej obci.    

Na dotvorení výzdoby v obci, 

či už osadením v teréne ale-

bo namontovaním 

a zapojením, okrem iného aj 

na autobusových zástavkách 

a studniach, sa podieľali aj 

zamestnanci  údržby.  

 

 



          Aj tento školský rok sme sa za-

pojili do medzinárodného projektu 

Záložka do knihy. 

          Spoznali sme vďaka nemu no-

vých kamarátov z Českej 

republiky, malého mes-

tečka Volyně, kde majú 

takú malú školičku ako 

my s rovnakým počtom 

žiakov. Deti sa naučili 

písať listy či blahoželania 

k Vianociam, vymenili 

sme si poštou rôzne dar-

čeky a navzájom sme sa 

spoznávali. Aby nás číta-

nie bavilo navzájom sme 

si vymenili vlastnoručne zhotovené záložky do kníh, z ktorých čítame.  

          Sme radi, že spoznávame českú reč, ich krajinu a zaujímavosti 

v nej. 
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Materská škola v Prenčove  „Učíme sa hravo...“ 

Oznamujeme  rodičom, že prevádzka našej  materskej školy v 

kalendárnom roku 2019 končí dňom 20.12.2019 (v piatok).  

V kalendárnom roku 2020 začína prevádzka našej materskej 

školy dňom 7.1.2020 (v utorok). 

          Vzdelávanie v materskej škole zahŕ-

ňa prvú socializáciu dieťaťa vo väčšom ko-

lektíve rovesníkov, pedagogických a ostat-

ných zamestnancov. V tomto školskom ro-

ku navštevuje našu MŠ 18 detí vo veku od 

2,5 roka do 6 rokov. Pre niektoré detičky to 

bol úplne prvý začiatok školského roka a 

oboznamovanie sa s novými kamarátmi, 

ľuďmi, denným režimom, či priestormi ma-

terskej školy. Novoprijaté deti sa v priebehu 

dvoch mesiacov zadaptovali a zvykli si na nový režim v ich živote. Po-

stupne objavujú, že v materskej škole je veľa zábavy a nových kamará-

tov. Výchovno-vzdelávací proces v tomto období je pestrý, aktívny, spo-

ločenský, tvorivý a hlavne plný hier. Niečo z toho čo sme zažili od sep-

tembra do decembra 2019 si môžete pozrieť na našich fotografiách. 

 Základná škola v Prenčove  

Záložka do knihy spája triedy alebo List za listom – baví ma čítať Ako sme sa učili pred Vianocami 

J. Frčková 

          Naše tematické vy-

učovanie sme zamerali 

na to, aby sme deťom 

pripomenuli zvyky 

a tradície našich predkov 

na Ondreja alebo na Lu-

ciu. Spoločne sme si čítali 

pranostiky, ktoré sa viažu 

s týmito dňami, učili sme 

sa spievať koledy 

a skúsili sme „čarovať“.   

          Dievky si pripravili 

cesto na halušky, do kto-

rých napísali mená chlapcov, liali sme olovo,  chlapci si zhotovili drevený 

stolček, síce nie bez klincov, ale aj tak mali z toho veľkú radosť. Dievčatá 

nám predviedli vymetanie kútov.   

          Na angličtine s našimi lektormi sme si vyrábali vianočné pozdravy 

a hovorili o zvykoch a tradíciách v iných krajinách sveta. Už sa nevieme 

dočkať Vianoc. 

Mgr. M. Havranová 
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„Ľudia čo potrebujú iných, sú šťastní na tomto svete.“ 

          Na tomto výroku je určite kus pravdy a dôkazom toho je aj priateľ-

stvo medzi šiestimi dedinami združenými v Mikroregióne Južné Sitno.   

          Je to už 20 rokov, čo v novembri 1999 vznikol mikroregión 

z iniciatívy starostov obcí Prenčov, Baďan, Beluj, Počúvadlo a Kráľovce-

Krnišov, neskôr sa pridala ešte aj obec Žibritov. Je to síce malý mikrore-

gión, ale dokázal realizovať veľké 

projekty, ktoré sú dodnes viditeľné 

po dedinkách. A boli to projekty nie-

len investičné, ale zamerané aj na 

vzdelávacie, informačné 

a propagačné aktivity, projekty za-

merané na ochranu životného pro-

stredia, do ktorých boli zapojené deti 

a mládež.  

          Hlavným cieľom mikroregiónu 

je chrániť národné, historické, kultúr-

ne a duchovné dedičstvo. Je pre nás 

dôležitá obnova tradičných hodnôt. 

Chceme, aby sa nám zachovali tra-

dičné remeslá, ľudové obyčaje, pô-

vodné kroje, piesne, nárečia, jedlá 

a povestná vidiecka srdečnosť a preto od roku 2001 organizujeme fol-

klórny festival pod názvom Podsitnianske dni hojnosti.   

          Pracujeme s deťmi a mládežou. Čas strávený s deťmi je investíci-

ou do našej budúcnosti  a preto organizujeme už 17 rokov podujatie nie-

len pre deti ale aj dospelých pod názvom „Rozprávková dedinka na Po-

čúvadle“.   

 

 

 

         Dňa 29.11. 2019 sme si v Kultúrnom dome v Prenčove pripomenuli 

vznik mikroregiónu, prizvali sme všetkých starostov bývalých aj súčas-

ných, zakladajúcich členov, poslancov a zaspomínali sme spoločne na 

projekty, stretnutia, exkurzie a na všetko čo sme počas 20 rokov zažili.  

          Mikroregión Južné Sitno je dôkazom toho, že aj v malých dedin-

kách sa dajú robiť veľké veci, veľké podujatia, lebo ak je ochota, spolu-

práca a priateľstvo ľudí tak všetko sa dá.  

 

Najlepšie to všetko vystihujú slová:  

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť je to,  

že si nájdeš oddaného priateľa“  

a práve takéto priateľské puto  

je medzi  dedinami združenými v mikroregióne.  

 

 

 

 

autor Mgr. Alena Dzvoníková 

 Z regiónu „Zlatá cesta“ 

         O vznik Miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta sa tak-

tiež pričinil Mikroregión Južné Sitno, ktorý realizoval pro-

jekt pod názvom „Technická pomoc SAPARD“, čo bola 

predpríprava Programu LEADER, v rámci ktorej sú 

Miestne akčné skupiny na Slovensku financované. 

 

          MAS Zlatá cesta získala finančnú podporu na im-

plementáciu „Stratégie miestneho rozvoja v regióne Zla-

tej cesty 2014 – 2020 s mottom „Naša minulosť nám po-

máha hľadať cestu do budúcnosti“.  

 

          Od II. polroka 2019 sme začali vyhlasovať prvé vý-

zvy v rámci ktorých si obce, organizácie,  podnikateľské 

subjekty môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok, všetky informácie o vyhlásených výzvach sa 

nachádzajú na stránke www.zlatacesta.sk. 

 

          Máme prijaté už aj dve žiadosti v rámci výzvy za-

meranej na Komunitné sociálne služby, kde boli predlo-

žené žiadosti z obcí Prenčov a Hontianske Tesáre.  

          Ďalšie výzvy budú ukončené začiatkom roka 2020, 

ale kedy budeme môcť začať s realizáciu investičných 

projektov tak to ešte teraz netušíme.  

          Zdĺhavé procesy, ktoré sa okolo Programu LEA-

DER na Slovensku dejú nás však neodradia od toho, aby 

sme úspešne vyčerpali zazmluvnené finančné prostried-

ky vo výške 2 061 637,- €.   

J. Bačíková, manažér OZ Zlatá cesta 

http://www.zlatacesta.sk


Tabuľka Futbalshop.sk liga  U15 ObFZ ZH 

          Cez zimnú prestávku, tak ako viac rokov dozadu organizujeme 

26.12.2019 o 13:00 hodine Štefanské stretnutie priaznivcov futbalu na 

ihrisku pri varenom vínku a kto bude mať chuť, môže si zahrať futbal 

spolu s futbalistami klubu. 

          Na Silvestra, to jest 31.12.2019 sa bude konať ďalší ročník Silves-

trovského pingpongového turnaja mládeže a dospelých, ktorý orga-

nizuje náš futbalový klub. Zraz účastníkov bude o 9:30 hodine a začiatok 

turnaja je o 10:00 hodine. Všetkých záujemcov srdečne pozývame!  

Všetkým  našim fanúšikom, ľuďom ktorí, podporujú a pomáhajú pri činnosti futbalového klubu, hráčom a celkove priaznivcom športu na dedine želám 

príjemné prežitie Vianočných sviatkov   ako aj šťastný a úspešný Nový rok 2020. 

 

OFK ŠTART PRENČOV INFORMUJE 
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          Sezónu 2019/2020 družstvo dospelých pod trénerským vedením Kamila Chovana  začalo hrať znovu v súťaži VI. Ligy DOUB-

LE START BET ObFZ ZH. Začiatok súťaže bol trošku rozpačitý, výkon mužstva bol ako na vážkach raz lepšie raz celkom zle. Nako-

niec po jesennej časti súťaže je družstvo na 8.mieste v tabuľke,  čo zo 16 mužstiev nie je zle. Mužstvo odohralo 15 majstrovských 

zápasov, z toho majú na svojom konte 7 výhier, 2 remízy  a 6 prehier, z ktorých mnohé nemuseli byť prehry. Najúspešnejším strel-

com gólov v jesennej časti súťaže je Rastislav Blahút mladší, ktorému sa podarilo rozvlniť sieťku v súperovej bráne 12 krát. Pevne 

dúfame, že družstvo sa do jarnej časti súťaže nabudí a bude vyhrávať a podávať zodpovedný výkon v každom zápase, aby sa 

v konečnej tabuľke posunulo čo najvyššie.         

Tabuľka VI. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ ZH 

          Družstvo žiakov odohralo jesennú časť v súťaži Futbalshop.sk liga 

U15 ObFZ ZH pod vedením Andreja Chovana ako trénera a Moniky Cho-

vanovej ako zdravotníka. Momentálne sú v tabuľke na predposlednom 

mieste.  

          Ku koncu jesennej časti súťaže sa nám podarilo zaregistrovať 5 

nových hráčov z Banskej Štiavnice, nakoľko situácia s deťmi na Prenčove 

je zlá  a v dedine je veľmi málo detí, ktoré chcú hrať futbal.  Posilnilo  to 

celé mužstvo a veríme,  že po zimnej prestávke s novým elánom 

a radosťou z futbalu sa im bude dariť a dosiahnu dobré výsledky.   

Kamil Chovan, prezident klubu 
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Odkryli  sme  „Poklady podsitnianskych truhlíc“ 

          V priebehu mesiacov marec až december tohto roku sme realizo-

vali aktivity projektu „Severný Hont - spoznaj jeho kroj“ podporeného z 

FPU, ktorý bol zameraný na zvýšenie povedomia verejnosti o krojoch 

regiónu severného Hontu (šiestich obcí Baďan, Beluj, Kráľovce-Krnišov, 

Počúvadlo, Prenčov, Žibritov). 

          Obyvatelia obcí aj široká verejnosť sa počas viacerých stretnutí 

oboznámili s rôznymi variantmi krojov podľa obdobia, ako sa kroj vyvíjal, 

aké sú rozdiely medzi obcami a pod. Zanietenci z obcí pripravili živé 

ukážky krojov a tento program uviedli trikrát. V auguste v obci Prenčov 

v rámci festivalu Podsitnianske dni hojnosti, v októbri ako samostatné 

vystúpenie v kultúrnom dome v Banskej Štiavnici a tiež v Bratislave 

v mesiaci november v Dome kultúry Dúbravka. 

          Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 

a realizácii projektových aktivít a veríme, že sme priniesli kus osvety do 

radov mladšej generácie o kultúre našich predkov. Tu je niekoľko foto-

grafií z prehliadok. 

Mgr. D. Prieberová 



M. Bartolovicová 

Obohatenie knižnice o nové knižné tituly 
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Čítanie je výborným relaxom, zdrojom vzdelávania, ale aj in-

špirácie. Určite to poznáte po príchode do knižnice, ak máte len 

chvíľu čas a ste vnímavý pozorovateľ, pocítite to... Tú nezameniteľnú 

vôňu papiera spojenú s prísľubom krásnych príbehov, ale aj vedo-

mostí ukrytých v písmenkách, slovách a obrázkoch. 

Milí naši občania, po celý rok pre Vás nakupujeme knihy do 

našej obecnej knižnice, ale tohoročné Vianoce sú pre Vás vďaka 

Fondu na podporu umenia mimoriadne knižne štedré. Fond na pod-

poru umenia podporil z verejných zdrojov náš projekt pod názvom 

Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice v Prenčove sumou 

1000 Eur. 

Vieme, že nových čitateľov do kniž-

nice prilákajú len zaujímavé a aktu-

álne tituly a preto sa snažíme pri-

spôsobovať súčasným trendom. 

Všetci záujemcovia o pekné čítanie budú mať možnosť vybrať si z 

ponuky niekoľkých desiatok titulov kníh, ktoré sme pre Vás bezplat-

ne pripravili na príjemné strávenie času s dobrou knihou. Z realizova-

nej dotácie bolo zakúpených celkovo 106 kníh. Z uvedeného počtu 

predstavovala 67 ks krásna literatúra pre dospelých, 23 ks krásna 

literatúra pre deti a do oddelenia náučnej literatúry sme zakúpili spo-

lu 16 ks. Snažili sme sa doplniť knižničný fond o tituly a žánre, ktoré 

sú najviac žiadané a požičiavané. Pre mladší školský vek pribudli 

klasické a aj autorské  rozprávky, príbehy zo súčasnosti a básne. 

Napr. Máša a medveď, nezbedné rozprávky o Máši, Zlatá kniha roz-

právok, Najkrajšie slovenské rozprávky od P. Dobšinského, Rozpráv-

ka o lietajúcej Alžbetke, Heidi, Veľká kniha školáčika, Máme Emu, 

Uspávanky. Pre starší školský vek a mládež zabezpečila knižnica 

najmä detektívne a dobrodružné príbehy a dievčenské romány napr. 

My verzus vy od Frederika Backmana, Stretnutie s veľrybou, Chrám 

hromu - autor Thomas C. Brezina, Čo si šiši?- Dana Hlavatá, Starká 

čo má vrtuľu v zadku - Ružena Scherhauferová alebo Traja pátrači.  

          Dospelým používateľom knižnica doplnila zbierku o krásnu 

literatúru od slovenských a zahraničných autorov: Dominik Dán - Po-

chovaní zaživa, Zrkadlo - Táňa Keleová Vasilková, Láska a česť a 

Prekliata láska - Jana Pronská, V pasci Araba - Mirka Manáková, 

Skutočný príbeh Nora Olveckého - Na krídlach duše, alebo Zakáza-

ná láska, osudová voľba a boj o prežitie MandyRobotham - Príbeh 

pôrodníčky, V pekle plynových komôr od autora VeneziaShlomo, Ži-

votopisné romány Romanovská  cárovná alebo kniha Mária Terézia 

od Ivana Mrvu. A ešte na záver odborná a náučná literatúra Klub ne-

rozbitých detí - Slávka Kubíková, sedem vecí, ktoré pomôžu prežiť 

vašim deťom v modernej dobe. Najväčším hitom je Gizka radí: Varte 

doma - Obľúbené recepty známej svokry G. Oňovej. Najväčšie záha-

dy a mystéria Slovenska, Ako sme kedysi  žili - Obrazy života našich 

predkov a ešte niečo pre športovcov, Tréning väzňa- Paul Coach 

Wade a mnoho ďalších titulov. 

Ďakujeme Fondu na podporu umenia za prostriedky na obno-

vu knižničného fondu. Poďakovanie patrí Mgr. Alene Ciglanovej a 

Mgr. Drahomíre Prieberovej za pomoc pri vypracovaní projektu. 

 Z knižnice postupne vyraďujeme zastarané a poškodené knihy, 

čo je nevyhnutnou podmienkou obnovy knižného fondu. Veríme, že 

sa nám podarilo zatraktívniť ponuku obecnej knižnice a prilákať do 

jej priestorov  v Komunitnom centre viac čitateľov. 

Nech knižnica sa stane súčasťou Vášho života, ako zdroj 
nevyčerpateľnej múdrosti. 

 

 

 

 



 

Na súde: 

- Pán Jedlička, to je strašné. Máte päť 

detí a  každé s inou ženou. Ako si to 

vlastne predstavujete s platením? 

-  Pán sudca, ale veď ja za to nič ne-
chcem, robím to len pre potešenie. 

 

 

"Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?"         

pýta sa v práci pán Novák. "Manželka 

chce, aby som jej pomohol s vianočným 

upratovaním." 

"Z takého dôvodu vám predsa nebudem 

dávať voľno!" rezolútne to odmietne riadi-

teľ. 

"Ďakujem," vydýchne si zamestnanec.              

"Vedel som, že je na vás spoľahnutie." 
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ODDYCHOVÁ STRANA :) 
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 OZNAM: 

Obecný úrad bude v čase od  

23. decembra 2019 do 6. januára 2020  

zatvorený z dôvodu  

čerpania dovolenky.  

V prípade súrnych matričných udalostí  

kontaktujte pani Lelekovú  

na tel. čísle 0911 482 205. 

 

 

Mgr. Točeková Viera 

Toček Milan 

Kováč Juraj 

Ivanič Zdeněk 

Ivaničová Ľudmila 

Ivanič Pavol  

Heilerová Veronika 

Galád Radovan 

Buzalka Jozef 

Košarníková Mária 

Antošík Ján 

Zorvanová Anna  

Selyem Matej 

Ďurigová Nina      Vajdová Alžbeta 
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SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA 

  
PRIHLÁSILI SA: ODHLÁSILI SA: 

Krnáč Matej 

Jozef Michal Drozd 

Bešinová Milada Ing. 

Koreň Marek 

Šimulčík Tomáš 

Plentová Samanta Elizabeth 

Šimulčíková Mia Sophia 

Stehlíková Ľubica 

Stehlík Sebastián 

Koreňová Veronika 

Plentová Miriama  

Zupková Helena 

Frčková Zdena 

UMRELI: 

Radinská Angela 

Vlačuha Ľudovít 

Bartko Ján 

PhDr. Jánošdeáková Marta 

Hlaváčová Emília 

Pavlendová Mária 

Červenák Juraj 

Kakara Dušan 

Šlauková Mária 

Báťo Ján 

Ečeková Eva 

KTO SA NARODIL: 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 

Stav obyvateľov k 1.1.2019                                                         660 

Počet prihlásených k trvalému pobytu (k 15.12.2019)              15 

Počet odhlásených z trvalého pobytu (k 15.12.2019)                13 

Počet zomrelých (k 15.12.2019)                                                    11                                               

Počet narodených (k 15.12.2019)                                                   3 

Stav obyvateľov (k 15.12.2019)                                                  654 

 


