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Vážení spoluobčania! 

          Vianočné sviatky sú už za okamih, cítiť ich na každom kro-
ku. Nielen vo výzdobe, v obchodoch, ale s odrátavaním dní aj 
v každom z nás. Akokoľvek sa zmenila doba ktorú práve prežíva-
me , verte nezmenilo sa kúzlo Vianoc, čaro štedrovečernej večere, 
spoločného rodinného prežívania sviatočných chvíľ, netrpezlivo 
vytúžených darčekov a očakávania čohosi tajomného a kúzelného. 
Deje sa to bez ohľadu na okolnosti, hoci na ilúziu Vianoc veríme 
úplne prirodzene najmä ako deti. Dnes potrebujeme poslúchnuť to 

biblické  „Buďte ako deti“ 

          Ligotavý voňavý  stromček, vôňa dobrôt od výmyslu sveta, 
mihotavý svit sviečky opantajú asi každého, kto má srdce na 
správnom mieste. Vianoce sú príležitosť otvoriť srdcia dokorán, 

nechať sa unášať  atmosférou, vpustiť dovnútra radosť, nehu, lásku a šťastie a rovnako v plnej miere do-

priať toto všetko aj ostatným. 

          Vianoce sú čarovné v mnohých veciach. Dokážu plniť sny, darčekmi, dokážu zahojiť clivotu 
v srdci,  ak sa zjaví medzi dverami niekto, kto  nám chýbal a bol dlho očakávaný, dokážu rozhorieť iskier-
ky ľudskej spolupatričnosti, ak  myslíme aj na núdznych, Vianoce dokážu zastaviť čas, keď spoločné 
stretnutia privodia  spomienku na predkov a hlavne dokážu prebudiť v nás tie najušľachtilejšie city 

v nádeji nových lepších začiatkov. 

          Aj  keď  Vianočné sviatky roku 2020 nie sú hlavnou udalosťou tohto vzácneho obdobia, 

nedajme si toto čaro vziať.  

          Výnimočný čas Vianoc na nás čaká. Prežime  ich všetci hlavne v dobrom zdraví. Tešme sa zo žiari-
vých očí detí, ktoré si budú nedočkavo rozbaľovať balíčky prianí. Majme doma pohodu, porozumenie 
a prežívajme spolu chvíle šťastia a láskavosti. A hlavne plánujme dobrý život ,prácu ktorá nás teší, spô-
soby ako si splniť svoje sny a nachádzať to , čo nás robí šťastnými  Prežívajme spoločne kúzlo Vianoc, 

ono nikdy nekončí, jeho najväčšími darmi sú rodina a priatelia. 

 

Milí Prenčovania, 

          s príchodom vianočného obdobia prichádza aj čas vďačnosti tým ,vďaka ktorým mohol byť odchá-
dzajúci rok úspechom. A tak v duchu Vianoc .... s úprimného srdca  ďakujem a prajem Vám Šťastný nový 

rok 2021.                

                                                                                                        Mgr. Alena Ciglanová 

                                                                                                               starostka obce 
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          Vážení občania, dávame Vám do pozornosti povinnosť, kto-

rá Vám okrem platnej legislatívy vyplýva aj zo Všeobecného zá-

väzného nariadenia obce Prenčov č. 2/2013 o spôsobe náhradné-

ho odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou 

na území Obce Prenčov zo dňa 8. 11. 2013 

 

          

V termíne do 28. februára 2021 je každý vlastník nehnuteľnosti 

v k.ú. Prenčov povinný predložiť na obecný úrad kópiu Kolaudač-

ného rozhodnutia stavby, z ktorého je preukázané že nehnuteľ-

nosť má vybudovanú žumpu na zber odpadových vôd alebo iný 

spôsob likvidácie odpadových vôd – čistiareň odpadových vôd  

 

          

 

          Vážení občania, napriek plat-

nému Všeobecne záväznému naria-

deniu Obce Prenčov č. 3/2019, 

účinnému od 1. septembra 2019 sa 

v našej obci naďalej stretávame 

s voľným pohybom psov. 

 

          Týmto by sme chceli upozor-

niť majiteľov psov, že v našej obci je 

zakázaný voľný pohyb psov a poru-

čovanie VZN je priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu do výš-

ky 165 €. Obec má povinnosť v prípade túlavých psov zabezpečiť 

ich odchyt a umiestnenie do útulku, pričom majiteľ psa znáša všet-

ky náklady s tým spojené.  

 

          Taktiež by sme chceli upozorniť psíčkarov na zákaz vstup so 

psom na detské ihriská a pieskoviská, do areálu školských 

a predškolských zariadení, do areálu pohrebiska, do budovy kultúr-

neho domu, do obchodov s potravinami, na futbalové ihrisko a iné 

verejné športoviská, na záhony vysadené ružami a verejnou zele-

ňou. 
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 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI 

(ČOV) alebo čestné vyhlásenie, ktorým potvrdíte, že nehnuteľnosť 

má vybudovanú žumpu na zber odpadových vôd alebo ČOV 

(čestné vyhlásenie nájdete na www.prencov.sk alebo na obecnom 

úrade.)  

 

          Chceli by sme Vás upozorniť, že je zakázané vypúšťanie od-

padových vôd a vlastníci nehnuteľností sú povinní preukázateľne 

zabezpečiť bezpečné nakladanie s odpadovými vodami, ktoré vzni-

kajú pri užívaní nehnuteľnosti, pričom kontrolu vykonáva Okresný 

úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Kontrola je možná  

aj spätne a to za obdobie 2 rokov. V prípade zistenia porušenia  

ide o priestupok, za ktorý môže byť uložená pokuta vo výške od 16 

€ do 331 €. 

          

          Oznamujeme Vám že od roku 2021 bude možné realizovať 

zneškodňovanie odpadových vôd aj prostredníctvom Obce Pre-

nčov. Bližšie informácie Vám poskytneme v našom občasníku 

PRENČOVAN aj na internetovej stránke obce Prenčov začiatkom 

roka 2021.  

 

  

 

 

          V roku 2020 boli platob-

né rozhodnutia za daň 

z nehnuteľnosti a odpady doru-

čené do domácností občanom 

z dôvodu pandemickej situácie 

až začiatkom júla 2020. 

 

          Vyrubená daň pre fyzic-

ké osoby v plnej výške je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti platobného výmeru, čo bolo do začiatku augusta 

2020. Aj keď väčšina občanov má túto povinnosť splnenú, je ešte 

časť občanov, ktorá svoje záväzky neuhradila. Žiadame preto tých-

to občanov, aby tak urobili v čo najkratšom čase alebo si prišli na 

OcÚ dohodnúť splátkový kalendár. V záujme Obce nie je siahnuť 

exekúciou na príjmy občanov - neplatičov, preto apelujeme na kaž-

dého občana, aby si svoje záväzky uhradil a zbytočne sa nevysta-

voval komplikáciám a exekučným poplatkom z omeškania.  

 

          Musíme  konštatovať, že sa jedná skoro vždy o tých istých 

občanov, ktorí zabúdajú na svoje daňové povinnosti. Zároveň ďa-

kujeme všetkým daňovníkom, ktorí si svoje povinnosti vzorne plnia 

a sme radi, že práve tých je v našej obci väčšina. 

                  TÚLAVÉ  PSY                                Nezabudli ste zaplatiť miestne dane?  

A. Kriegerová 

Mgr. D. Ečeková 

Mgr. D. Ečeková 
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          Rozpočet na rok 2021 schválilo Obecné zastupiteľstvo 

16.12.2020 

Rozpočet obce v roku 2021 je vyrovnaný, počíta s príjmami 

a výdavkami 1 087 404 €. 

          Plánované príjmy  z dane z príjmov fyzických osôb 215 000 

€ sú nižšie o 5 % oproti roku skutočným príjmom 2020. Výber 

miestnych daní a poplatkov je na úrovni tohto roka  t.j. 45 tis.€. Do-

tácie  352 tis.€.   

            Veríme, že zásobovanie obyvateľov pitnou vodou  bude 

plynulé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkopové práce realizoval pán Branislav Kališek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          V rámci realizácie projektu podporeného dotáciou zo 

Slovenskej agentúry životného prostredia vo výške 5 000 € 

sme vybudovali gabiónové múry.  

Podarili sa pekne. Čo poviete? 

 

 

 

 

 

 ROZPOČET   NA   ROK   2021 

          Vo výdavkovej časti najviac výdavkov smeruje do kapitoly 

sociálnych služieb  426126 €, školstvo 185 000 €, správa obce  

105 000 €, komunálny odpad 15 tis. €. Nakladanie s odpadovými 

vodami 23 550 €, počíta  s údržbou malých  domových čistiarní. 

Na šport a kultúru 27 000 €, na kapitálové výdavky sa rozpočtuje 

161 321 €. Podrobnejšie sa s rozpočtom môžete oboznámiť na 

www.prencov.sk/dokumenty/rozpočet.  

 

          V tomto roku sme vlastnými zamestnancami uskutočnili roz-

siahlu rekonštrukciu  prívodnej časti vodovodu. Obnovil sa záchyt 

prameňa, ktorý nám prerástol koreňmi jelše ktoré upchali prívodné 

potrubie a následne sa znížil prítok vody, čo spôsobilo výpadky vo-

dy v jarných mesiacoch. Taktiež nanovo preizolovali manipulačné 

a prerušovacie komory proti presahu povrchovej vody v čase prí-

valových dažďov. Zakúpili sme nový program kde môžeme sledo-

vať spotrebu a prítok vody do vodojemu ako aj výšku hladiny vo 

vodojeme v intervaloch 15 minút. Na základe tohto monitoringu 

vieme reagovať na poruchy oveľa skôr ako keď už nejde voda. Po-

kazilo sa nám aj chlorovacie zariadenie, ktoré sa nahradili novým 

chlorovacím zariadením, ktoré nebolo spoľahlivé a museli sme ho 

viackrát reklamovať. Pri monitoringu vody sme zistili, že napr,  

v prípade intenzívnych dažďov sa zvýšil prítok z 98 m3 na 130 m3 

a vtedy už dochádza k zamúteniu vodného zdroja, pri náraste prí-

toku do 115 m3 k zákalu vody nedochádza.  

         

 

REKONŠTRUKCIA   VODOVODU 

SKÚSILI   SME   NIEČO   NOVÉ 
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TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA 

    PRENČOVAN                                                                                                                                                 STRANA 4 

ŽIVOT V SENIOR PARKU 

 

 

 Keď sme v poslednom čísle PRENČOVANA písali, že sa čas 

v Senior parku nezastavil opak je pravdou. Prešli sme najhorším 

obdobím keď sa ozval nepozvaný, nechcený hosť menom Covid-

19. Spôsobil nám niekoľko problémov a izoláciu klientov od okolité-

ho sveta. Pre našich klientov to znamenalo izoláciu od svojich naj-

bližších, so sťaženou komunikáciou hlavne pre tých, ktorí trpia ne-

doslýchavosťou. Kontakt bol možný len telefonicky. Všetci sme sa 

museli učiť trpezlivosti a ústretovosti, pretože väčšie nároky boli 

kladené hlavne na zamestnancov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Práve v tomto období sme sa snažili pre nich vyvíjať rôzne 

voľnočasové aktivity, krúžky, posedenia a podobne, aby zabudli na 

problémy okolitého sveta. Niekedy sa nám to darilo lepšie inokedy 

horšie.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napokon sa nám však podarilo túto ťažkú situáciu zvládnuť 

bez nejakých väčších problémov. Po uvoľnení opatrení sme sa po-

tešili spolupráci s KC kde sme sa mohli pripojiť k opekačke na ihri-

sku, ktoré usporiadali.  S vozíčkarmi sme v lete navštívili cukráreň. 

Okrem toho v zariadení prebiehali rôzne aktivity, cvičenia 

a pravidelné krúžky tak ako doteraz pod vedením Mgr. Bahledovej.  

V budúcnosti soc. pracovník spolu s opatrovateľkami budú 

riešiť individuálne plány s klientmi a napĺňať ich potreby.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto roku sme navýšili počty miest v zariadení z 35 klien-

tov na 40 klientov. Po rekonštrukcii dvojizbových bytov sme vytvo-

rili dve dvojposteľové izby.  

Mgr. B. Bahledová, D. Slančíková  

 

 

 

 

 

          Vážení občania, aktuálne prebieha proces sčítania domov 

a bytov, ktorý sa realizuje výlučne zo strany Obce Prenčov, bez 

Vašej účasti či akéhokoľvek zaťaženia. Predmetom sčítania sú 

bytové budovy aj nebytové budovy, ktoré sú v okamihu sčítania 

aspoň sčasti obývané, aj keď neslúžia na bytové účely. 

ELEKTRONICKÉ   SČÍTANIE 

Mgr. D. Ečeková 
 

          Od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa bude realizo-

vať sčítanie obyvateľov, ktoré budete realizovať už priamo Vy. 

Sčítanie bude elektronické. Každý, kto sa nebude môcť alebo ve-

dieť sčítať sám bude mať možnosť požiadať o asistenciu, a to 

dvomi spôsobmi osobne na kontaktnom mieste, ktoré bude zria-

dené, kde sa budete môcť sčítať samy alebo s pomocou asisten-

ta alebo vo vlastnej domácnosti s asistenciou mobilného asistenta 

sčítania. Bližšie informácie Vám včas poskytneme v našom ob-

časníku, na internete aj prostredníctvom miestneho rozhlasu. 
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KOMUNITNÉ CENTRUM PRENČOV 

 

 

                                 Milí čitatelia, komunitné centrum v súvislosti 

s celosvetovou pandémiou pracovalo od 13. marca 2020 do konca 

júna v obmedzenom režime, nerealizovali sa žiadne skupinové ani 

komunitné aktivity.  

          Koncom júna sme využili nádherné slnečné počasie a tiež 

to, že mládež nechodí v tomto období do školy a tak sme zrealizo-

vali brigádu čistenia potoka. Počas tejto brigády sme vyzbierali 25 

vriec odpadu, ktorý znečisťoval potok a okolie potoka v našej dedi-

ne. Tejto brigády sa zúčastnili chlapci, ktorým nechýbala odvaha 

a motivácia žiť v čistejšom životnom prostredí. Adam Binder, Kamil 

Chovan, Juraj Ratkovský, Milan Remiar a Matúš Ryznár  

ĎAKUJEME!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatkom júla sme sa vrátili do starých koľají a okrem so-

ciálneho poradenstva sme sa začali venovať skupinovým aktivitám 

s deťmi. Navštívili nás aj seniori zo Senior parku v Prenčove 

s ktorými sme si zaspomínali na ich mladé časy, vychutnali si spo-

ločne kávu so zmrzlinou a zaspievali si ľudové piesne.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorganizovali sme 3. ročník detského letného tábora, ktoré-

ho sa zúčastnilo 12 detí. Každý deň bol pripravený zaujímavý pro-

gram, ktorý pozostával z kreatívnej činnosti, športových aktivít 

a súťaží. Počas týždňa sme navštívili aj Banskú Štiavnicu, kde si 

mohli deti otestovať svoje tvorivé zručnosti v Terra Permonii, nav-

štívili sme Starý zámok a zahrali si bowling.  

 

          V  mesiaci august sme zrealizovali komunitnú aktivitu Roz-

lúčka s prázdninami, kde sme sa po dlhom čase všetci spoločne 

stretli, porozprávali sa, zahrali sa, poopekali si a strávili príjemné 

popoludnie. Aktivita mala veľký úspech nielen vďaka vysokému 

počtu účastníkov, ale najmä preto, že sa jej zúčastnila široká vzor-

ka cieľovej skupiny ako deti, mládež, rodičia s malými deťmi, ale aj 

seniori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          Začiatkom septembra sme si s deťmi v komunitnom centre 

vyrobili svojich šarkanov, aby sme ich mohli prevetrať na komunit-

nej aktivite Rodinná šarkaniáda. 

 

O najbližších aktivitách Vás budeme informovať vždy včas 

prostredníctvom web stránky, fb stránky KC, miestneho rozhlasu 

a sms správou. 

Mgr. I. Trsťanová 
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VÝVOZ   KOMUNÁLNEHO   ODPADU   BUDE   KAŽDÉ   2   TÝŽDNE: 

 

           
    

ZBER  SEPAROVANÉHO ODPADU: (PLASTY, PAPIER, TETRAPAK) 

 

       

MESIAC :               Dňa :                Dňa : 

JANUÁR : 
04. 01. 2021   pondelok 15. 01. 2021     piatok 

29. 01. 2021     piatok 
FEBRUÁR : 12. 02. 2021   piatok 26. 02. 2021     piatok 
MAREC : 12. 03. 2021   piatok 26. 03. 2021     piatok 
APRÍL : 09. 04. 2021   piatok 23. 04. 2021     piatok 
MÁJ : 07. 05. 2021   piatok 21. 05. 2021     piatok 
JÚN : 04. 06. 2021   piatok 18. 06. 2021     piatok 

JÚL : 
02. 07. 2021   piatok 16. 07. 2021     piatok 

30. 07. 2021     piatok 

AUGUST : 13. 08. 2021   piatok 27. 08. 2021     piatok 
SEPTEMBER : 10. 09. 2021   piatok 24. 08. 2021     piatok 
OKTÓBER : 08. 10. 2021   piatok 22. 10. 2021     piatok 
NOVEMBER : 05. 11. 2021   piatok 19. 11. 2021     piatok 

DECEMBER : 
03. 12. 2021   piatok 17. 12. 2021     piatok 

31. 12. 2021     piatok 

MESIAC:  Deň zberu   Deň zberu  

Január :      21. 01. 2021     štvrtok      05. 01. 2021     utorok 
Február :      18. 02. 2021     štvrtok      03. 02. 2021     streda 
Marec  :      18. 03. 2021     štvrtok      03. 03. 2021     streda 

     31. 03. 2021     streda 
Apríl :      15. 04. 2021     štvrtok      28. 04. 2021     streda 
Máj :      13. 05. 2021     štvrtok      26. 05. 2021     streda 
Jún :      10. 06. 2021     štvrtok      23. 06. 2021     streda 
Júl :      08. 07. 2021     štvrtok      21. 07. 2021     streda 
August :      05. 08. 2021     štvrtok      18. 08. 2021     streda 
September :      02. 09. 2021     štvrtok 

     30. 09. 2021 
     14. 09. 2021     utorok 

Október :      28. 10. 2021     štvrtok      13. 10. 2021     streda 
November :      25. 11. 2021     štvrtok      10. 11. 2021     streda 
December :      23. 12. 2021     štvrtok      08. 12. 2021     streda 

ZVOZOVÝ   KALENDÁR   ODPADOV   NA   ROK   2021 



    STRANA 5                                                                                                                                                 PRENČOVAN     STRANA 7                                                                                                                                                 PRENČOVAN  
   PRENČOVAN                                                                                                                                                 STRANA 7 

bude 2x ročne 

a to v mesiaci marec a október 

  

          

 

 

          Pokiaľ potrebujete vyviezť veľkorozmerný odpad mimo stanoveného termínu 

zvozu, je potrebné informovať pracovníkov obecného úradu a oni Vám oznámia, kde 

môžete odpad uložiť. 

 

KONTAKT:   

0911 956 491   Kriegerová Anna  

alebo 

0902 823 312    Bačík Jaroslav 

 

 

          Občania môžu priniesť textil, dobre zabalený vo vreciach, alebo krabiciach 4x 

ročne v stanovenom termíne do komunitného centra, odkiaľ bude odvezený. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Žiadame občanov,  

aby textil do Komunitného centra mimo stanovený termín  

a mimo pracovnú dobu NENOSILI  !!! 

 

 

 

KOMODITA: DEŇ ZBERU: PONDELOK DEŇ ZBERU:  PONDELOK 
ELEKTROODPAD 08. marec 2021 04. október 2021 

VEĽKOROZMERNÝ 

ODPAD 
15. marec 2021 11. október 2021 

ZBER   ELEKTROODPADU   A   VEĽKOROZMERNÉHO   ODPADU 

ZBER   TEXTILU 

MESIAC: DEŇ  ZBERU: 

MAREC od 22.03.2021   do 24.03.2021 

JÚN od 14.06.2021   do 16.06.2021 

SEPTEMBER od 20.09.2021   do 22.09.2021 

DECEMBER od 06.12.2021   do 08.12.2021 



    STRANA 4                                                                                                                                                 PRENČOVAN     STRANA 6                                                                                                                                                 PRENČOVAN  
   STRANA 8                                                                                                                                                PRENČOVAN 

ZAVÍTAL   K   NÁM   MIKULÁŠ 

 

V sobotu, 5. decembra 2020 aj do našej obce zavítal Miku-

láš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom, aby obdaroval všet-

ky dobré deti malým darčekom. 

Keďže nám tento rok sneh nenapadol, musel Mikuláš zaví-

tať na konskom záprahu, ale deti sa potešili pretože ich na koní-

koch povozil.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2020 sme zrekonštruovali chodník pred materskou   

školou a pred Kultúrnym domom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vybudovali sme nový chodník v dĺžke 200 m.  

Práce zrealizovali zamestnanci Obce Prenčov. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezabudol ani na našich seniorov v Senior Parku. 

 

 

 

 

 

 

PRIBUDLO   200 m   NOVÉHO   CHODNÍKA 
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ZREALIZOVANÉ   PROJEKTY   Z   FPU 

 

 

 

 

 

Počas roka 2020 realizovala Obec Prenčov dva projekty, 

ktoré financoval Fond na podporu umenia.  

Jeden bol zameraný na obohatenie knižničného fondu 

miestnej knižnice, ktorá sa nachádza v priestoroch Komunitného 

centra a druhý za zameral na zabezpečenie replík krojov z obce 

Prenčov. 

Projekt pod názvom „Akvizícia knižničného fondu Obec-

nej knižnice Prenčov“ bol podporený sumou 2 000 € na nákup 

nových kníh do miestnej knižnice. Realizáciu projektu má na sta-

rosti Miroslava Bartolovicová, ktorá vedie knižnicu.  

Za poskytnutú sumu sa nakúpia knihy pre deti, mládež aj 

dospelých z rôznych žánrov. Fond na podporu umenia tento pro-

jekt podporil bez nároku na spolufinancovanie, takže obec nemu-

sela prispieť financiami na zakúpenie kníh. Projekt bude ukonče-

ný v 1.polovici roku 2021. 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

    

   

           Druhý projekt pod názvom „Pozvánka na svadob-

né veselie“ bol podporený sumou 4 000 € so spoluúčasťou obce 

v sume 235 €.  

 

          Zámerom projektu bolo zadovážiť repliky originálov 

krojov, ktoré sa zachovali fyzicky alebo na dobových fotografiách.  

          Počas roka 2020 boli zhotovené a ušité viaceré sú-

časti krojov, napríklad kožušinová huňa, pánske súkenné obleče-

nie a pánske klobúky aké sa nosili začiatkom 19.storočia, origi-

nálne zapínanie na ženské prusľaky. Svadobný veniec a pierko 

pre nevestu a ženícha z obdobia 30. rokov 20 storočia 

a oblečenie pre nevestu z dvoch rôznych období. Celý projekt bu-

de ukončený v januári 2021. 

 

 

 

Mgr. D. Prieberová 



 

    STRANA 6                                                                                                                                                 PRENČOVAN 

 

    STRANA 6                                                                                                                                                 PRENČOVAN 

 

    STRANA 4                                                                                                                                                 PRENČOVAN     STRANA 6                                                                                                                                                 PRENČOVAN  
   STRANA 10                                                                                                                                               PRENČOVAN 

OFK ŠTART PRENČOV  

           

 

 

 

 

 

Pandemická situácia na Slovensku ovplyvnila aj dianie 

v našom futbalovom klube. Jarná časť sezóny 2019/2020 bola 

zrušená, a tým sa na obdobie prerušila činnosť klubu. 

          Hneď, ako to situácia dovolila mužstvo dospelých 

odohralo prípravné zápasy a to s družstvami Krupiny, Dobrej Ni-

vy, Lovči. Niektorí naši hráči sa zúčastnili na turnaji v Prievidzi na 

3. ročníku turnaja v malom futbale Memoriál Michala Krajčíka. 

 

    Klub Z V R P Skóre B 

1 
 

ŠKF Kremnica 8 7 1 0 57:1 22 

2  Telovýchovná jednota Lovča        6 4 2 0 22:5 14 

3 
 

TJ Sokol Trnavá Hora 7 4 1 2 32:9 13 

4 
 

ŠK Lesy 7 4 1 2 24:13 13 

5 
 

Obecný futbalový klub Hliník nad Hronom 7 3 1 3 26:18 10 

6   TJ Partizán Veľká Lehota 7 3 0 4 8:14 9 

7 
 

TJ - Prestavlky—Horná Trnávka 6 1 0 5 6:27 3 

8 
 

Obecný futbalový klub ŠTART PRENČOV 7 1 0 6 10:69 3 

9 
 

FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA 6 0 0 6 2:32 0 

10 
 

OŠK Hodruša - Hámre (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 

 Tabuľka - FUTBALSHOP liga U15 ObFZ ZH 

           Družstvo žiakov sme prihlásili do súťaže FUTBALSHOP 

LIGY U 15 OBFZ a momentálne sú v tabuľke na 7. mieste. Pred 

súťažou družstvo odohralo prípravné zápasy s družstvami Hliníka 

nad Hronom a Prestavĺk. Zúčastnili sa aj turnaja vo Veľkej Lehote, 

kde ako najlepší hráč turnaja bola vyhlásená naša hráčka Domini-

ka Ľuptáková.  

Dovoľujeme si osloviť rodičov detí či už tých,  čo hrávajú 

futbal, ale aj tých detí, čo sa na ihrisko chodia len „vybúriť“ aby im 

vysvetlili , že odpadky, umelé fľaše a ohorky z cigariet patria do 

smetného koša a nie na priestory tribúny a multifunkčného ihriska. 

Veľmi pekne ďakujeme! 

Všetkým našim skalným fanúšikom ďakujeme za podporu 

a povzbudzovanie našich hráčov na futbalových stretnutiach 

a veríme že aj naďalej klubu venujú svoju priazeň. 

 

  

 

 

 

Tabuľka - V.liga skupina C  

    Klub Z V R P Skóre B 

1 
 

FK BREZNO 11 9 0 2 38:17 27 

2 
 

FK Sitno Banská Štiavnica 10 8 1 1 51:8 25 

3 
 

FK 09 Bacúch 11 7 2 2 29:14 23 

4  FK Selce 11 7 2 2 23:12 23 

5 
 

ŠK SÁSOVÁ 11 6 2 3 27:18 20 

6 
 

OTJ Hontianske Nemce 10 5 2 3 26:14 17 

7 
 

ŠK Hrochoť 10 4 2 4 18:15 14 

8  MFK Strojár Krupina 11 4 2 5 18:26 14 

9 
 

OŠK Dobrá Niva 11 4 2 5 18:30 14 

10 
 

FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA 10 3 2 5 12:14 11 

11  TJ ŠK Sokol Jakub 10 2 3 5 21:24 9 

12 
 

OFK 1950 Priechod 9 1 2 6 9:26 5 

13 
 

OŠK Lieskovec 10 1 0 9 7:28 3 

14 
 

Obecný futbalový klub ŠTART PRENČOV 11 1 0 10 9:60 3 

M. Chovanová, K. Chovan 

Na novú sezónu 2020/2021 sme dostali ponuku od Oblastného zväzu v Žiari nad Hronom prihlásiť družstvo dospelých do vyššej sú-

ťaže, teda do V. LIGY skupina C, keďže klub už mal skúsenosti z tejto súťaže v minulom období. Prvý zápas v súťaži s družstvom Lieskovca 

naši futbalisti vyhrali. Ďalšie zápasy už takí úspešní naši hráči neboli a touto cestou chceme apelovať na niektorých hráčov, aby zodpoved-

nejšie pristupovali k dochádzke na tréningy aj na majstrovské zápasy. 

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/skf-kremnica/tim/44510
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/telovychovna-jednota-lovca/tim/42266
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/tj-sokol-trnava-hora/tim/41220
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/sk-lesy/tim/44445
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/obecny-futbalovy-klub-hlinik-nad-hronom/tim/42153
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/tj-partizan-velka-lehota/tim/44513
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/tj-prestavlky/tim/40172
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/obecny-futbalovy-klub-start-prencov/tim/43556
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/fk-filjo-ladomerska-vieska/tim/42366
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/osk-hodrusa-hamre/tim/44530
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/fk-brezno/tim/42723
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/fk-sitno-banska-stiavnica/tim/41667
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/fk-09-bacuch/tim/40203
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/sk-sasova/tim/42343
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/otj-hontianske-nemce/tim/41315
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/sk-hrochot/tim/40655
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/mfk-strojar-krupina/tim/41711
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/osk-dobra-niva/tim/39986
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/fk-filjo-ladomerska-vieska/tim/42365
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/tj-sk-sokol-jakub/tim/41764
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/ofk-1950-priechod/tim/42523
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/osk-lieskovec/tim/42004
https://sportnet.sme.sk/futbalnet/k/obecny-futbalovy-klub-start-prencov/tim/41325


 

    STRANA 7                                                                                                                                                 PRENČOVAN 

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA 

    PRENČOVAN                                                                                                                                                 STRANA 9 

VÝZVA PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY 

 

          Dňa 28.10 2019 OZ Zlatá cesta vyhlásilo rámci Integrované-

ho regionálneho operačného programu (IROP), špecifický 

cieľ  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií Výzvu na aktivitu A1 Podpora podnikania a 

inovácií.  

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu je 

400 000,- EUR.  

Oprávnený žiadateľ môže získať na podaný projekt sumu v maxi-

málnej výške 100 000,- €.   

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy je poskyto-

vaný maximálne vo výške 55%,  výška spolufinancovania žiadateľa 

je minimálne 45% a príspevok na projekt sa vypláca systémom re-

fundácie.  

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 

2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov, t.j.: 

a)  osoby zapísané v obchodnom registri, SZČO, mikro a malé 

podniky  

b)  osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. 

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospo-

dárskej prvovýroby. 

Z podpory sú vylúčené nasledovné oblasti investícií: oblasť lesníc-

tva, rybolovu a akvakultúry, vidieckeho cestovného ruchu a potra-

vinárstva.  

Uzávierka hodnotiacich kôl prebieha každé dva mesiace a nasle-

dujúca je 31.10. 2020.  

          Oprávnené výdavky:  

Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny       

 výstavba nových stavieb, prístavby, nadstavby  

 rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb 

 

 

 

 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške ob-

starávacej ceny   

 nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariade-

ní vrátane prvého zaškolenia obsluhy (napr. CNC stroje, 

brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia) vrátane obslužného 

softvéru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny zariadenia 

 nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom 

funkčný celok vrátane obslužného softvéru, ak tvorí súčasť 

obstarávacej ceny zariadenia 

Dopravné prostriedky  

 nákup automobilov a iných dopravných prostriedkov 

 nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy nie je oprávnený. 

Uvedené sa týka výlučne žiadateľov, ktorí pôsobia v oblasti 

cestnej nákladnej dopravy. Nákup nákladného vozidla na pre-

pravu materiálu, alebo tovaru pre účely žiadateľa, teda nie za 

úplatu pre tretie subjekty je oprávnený  

Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške obstarávacej ce-

ny          

 nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariade-

ní vrátane prvého zaškolenia obsluhy (napr. CNC stroje, 

brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia) 

 nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom 

funkčný celok 

Ostatné služby          

 marketingové aktivity, podporujúce podnik rôznymi formami 

(letáky, reklamné pútače, inzercia a pod.), 

Výdavky na marketingové aktivity sú oprávnené len v kombinácii s 

oprávnenými výdavkami uvedenými aspoň v rámci jednej inej sku-

piny výdavkov pre túto oprávnenú aktivitu a to maximálne do výšky 

25% celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

 

Bližšie informácie o vyhlásenej výzve sú uvedené na stránke www.zlatacesta.sk 

 (link: https://zlatacesta.sk/aktualne-vyzvy/irop/),  

alebo vám ich radi poskytneme v kancelárii OZ Zlatá cesta (Obecný úrad Prenčov 300)  

J. Bačíková  
manažér MAS Zlatá cesta  

Na Vianoce, keď svet stíchne, 

nech Vám Božie dieťa vdýchne  

pokoj, radosť a posilu,  

nielen v túto svätú chvíľu,  

ale taktiež v novom roku,  

nech Vás vedie v každom kroku 

to Vám preje kolektív OZ Zlatá cesta 
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Holotová Edite Elena            Valnerová Sofia     

Ivanič Zdenko                        Šípková Dominika      

Valovič Michael                     Macák Pavel    

Ing. Veselý Vladimír             Fajnorová Božena      

Tomčík Vladimír                   Šípoš Radoslav 

Petrželová Adriana               Ďurovičová Patrícia 

Šípošová Petra                       Školiak Miroslav 

Chladný Lukáš                      Weis Marek 

Šípoš Šimon               
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 PRIHLÁSILI SA: UMRELI: 
Holecová Alžbeta 

Školiaková Paulína 

Osvald Anton 

Juraj Murínček 

Ján Husár 

Štievko Ján 

Buzalka Peter 

Ryznár Erik 

Brnáková Anna 

Gergelčíková Janka 

Frémalová Marta 

KTO SA NARODIL: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 

Stav obyvateľov k 01.01.2020                                                     655 

Počet prihlásených k trvalému pobytu (k 30.09.2020)              17 

Počet odhlásených z trvalého pobytu (k 30.09.2020)                15 

Počet zomrelých (k 30.09.2020)                                                    11                                               

Počet narodených (k 30.09.2020)                                                   4 

Stav obyvateľov (k 30.09.2020)                                                  650 

          Obecný úrad je v čase od pondelka 21. decembra 2020 do piatka 8. januára 2021 (vrátane) zatvorený 
z dôvodu čerpania dovolenky. 

          V prípade súrnych matričných udalostí kontaktujte pani Lelekovú na telefónnom čísle 0911 482 205. 

 SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 

Ihradská Tamara 

Adamovic Martin Gabriel 

Báťová Linda 

Kollárová Tatiana 

 

 

Šípková Adriana                 Urblíková Monika       

Šípková Dominika             Štefáneková Anna       

Školnikovič Marián           Staňová Jana 

Binderová Katarína            Veselovský Radoslav 

Binderová Bianka               Veselovská Karolína 

Beňovic Marek                    Kovács František 

Pálková Monika                  Faltýnová Dana 

Židíková Lea    

 

ODHLÁSILI SA: 

OZNAM 

          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 


