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PODSITNIANSKE  DNI  HOJNOSTI 

„V PRENČOVE NA RÍNKU“ 

 Všetkých Vás srdečne pozývame na XXI. ročník nášho festivalu, ktorý sa 

uskutoční v sobotu, 13. augusta 2022 na miestnom futbalovom štadióne so za-

čiatkom o 15.00 hod. Brány areálu budú pre Vás otvorené už od 14-tej hodiny. 

 Vstupné na podujatie obyvatelia s trvalým pobytom v obci neplatia.  

V programe vystúpia :  15.05 hod. FS Nafurt,    15.15 hod. FS Poľana,    

16.15 hod. FS Nafurt,    16.30 hod. FS Mostár,    17.30 hod. FS Nafurt,     

17.45 hod.  TOMBOLA,     18.30 hod. FSk PRENČOVAN,     19.30 hod. sku-

pina Slovak Tango,     21.00 hod. diskotéka pod holým nebom 

   

ZAPOJTE  SA  DO  SÚŤAŽE   O   NAJ FOTOGRAFIU 

 V rámci programu 

sa uskutoční aj vyhod-

notenie súťaže o naj-

krajšiu, najoriginálnej-

šiu, najzaujímavejšiu 

fotografiu z akcií organi-

zovaných obcou Pre-

nčov. Hlasovať za foto-

grafie môžete prostred-

níctvom facebookovej 

stránky Komunitné centrum Prenčov alebo priamo počas podujatia, kde 

budú fotografie aj zobrazené. Pre výhercov sú pripravené zaujímavé ceny.  

ZHODNOTENIE VOLEBNÉHO  
OBDOBIA 2018 - 2022 

 

 Keď som si položila otázku či ciele, ktoré sme 

si vo vedení obce naplánovali na roky 2018 - 2022 

sme splnili, v prvom momente ma napadlo, že veľa 

sme toho nestihli. Možno preto, že v rokoch 2014 - 

2018 sme realizovali 5 investičných a 2 dopytové 

projekty v hodnote viac ako 1 milión eur z pro-

striedkov EU, programové obdobie 2007 - 2013. A 

naše pracovné nasadenie bolo neskutočne vyso-

ké. No boli sme úspešní aj v programovom období 

2013 - 2020.  

pokračovanie nájdete na strane 2 

 

 

 

Tento rok, konkrétne v sobotu, 29. októbra sa 

uskutočnia zlúčené voľby - komunálne voľby (do 

orgánov samosprávy obcí a miest) a voľby do or-

gánov samosprávnych krajov.  

V obci Prenčov sa bude voliť starosta obce a 

poslanci obecného zastupiteľstva - počet volených 

poslancov bol určený na 7. 

Lehota na doručenie kandidátnych listín uply-

nie 30. augusta 2022 o 24:00 hod. Kandidátne 

listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej ko-

misie na Obecnom úrade v úradných hodinách t.j. 

od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hod. 

a v utorok 30. 08. 2022 do 24:00 hod. Zapisovateľ-

kou MVK je Mgr. Dominika Ečeková, tel. č. 0911 

482 204, e-mail ecekova.ocu@prencov.sk 

 

pokračovanie nájdete na strane 16 
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 V roku 2018 sme dokončili rozšírenie kapacity materskej ško-

ly zobytením podkrovia, vrátane nových prvkov detského ihriska 

a oplotenia.  

 

 O rok neskôr sme dokončili výstavbu zberného dvora na bio-

logický odpad.  

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice sa uskutočnila v roku 2020 s do-

táciou vo výške 30 000 EUR z Ministerstva vnúta SR. 

 Získali sme prostriedky z programu Leader MAS Zlatá cesta 

aj na prístavbu spoločenskej miestnosti v Senior parku, čím sme 

mohli. navýšiť kapacitu na 40. Celkovo sme preinvestovali z pro-

striedkov európskej únie v tomto období viac ako 400 tis. Eur, čo je 

600 eur na obyvateľa. Najviac prostriedkov z bežného rozpočtu 

obce ide na sociálne služby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obec prevádzkuje od roku 2012 zariadenie pre seniorov, za-

riadenie opatrovateľskej služby, prepravnú službu, terénnu sociál-

nu prácu a opatrovateľskú službu a od roku 2015 komunitné cen-

trum. V týchto službách  pracuje 25 zamestnancov. Aj keď 

v podmienkach obce sú to pomerne nové služby, našli si svoje 

miesto medzi obyvateľmi, ktorí ich využívajú. Komunitné centrum 

sa stalo aktívnym centrom s množstvom aktivít pre širokú skupinu 

miestnej komunity. Senior park Prenčov je zariadením s kvalitnými 

službami a vďaka dobrému menu nemá problém s obsadenosťou. 

Dáte mi za pravdu, že za kvalitnými službami je kvalitný personál. 

Zaslúžia si naše uznanie a poďakovanie. 

 Pozornosť sme venovali aj školstvu. Komplexnou rekonštruk-

ciou Základnej školy, školskej jedálne aj materskej školy. Ako aj 

vybavením týchto prevádzok spolu s kvalitným pedagogickým zá-

zemím sú v obci vytvorené veľmi dobré podmienky pre vzdeláva-

nie detí. Aj keď zápasíme s nedostatkom detí uznanie si zaslúži 

vedenie školy, že hľadalo a nachádzalo riešenia ako to zvládať. 

Vedenie obce považuje udržanie našej malotriedky za jednu 

z hlavných priorít. Základná škola s materskou školou má 8 za-

mestnancov a 30 detí.  

 Pokračovali sme v úprave verejných priestranstiev, prebudo-

vali sme chodník pred obecným úradom a nanovo vybudovali 

ďalších 100 metrov. Predláždili sa priestranstvá pred kultúrnym do-

mom a obecným úradom.  
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 K bezpečnosti chodcov prispeli aj 3 merače rýchlosti na hlav-

nej ceste.  

 Vysadili sme lipovú alej, ale aj údržbu chodníkov a schodov do 

katolíckeho cintorína, v evanjelickom cintoríne gabionový múr, 

chodníky a úpravu schodov, pokračovali sme aj výsadbou zelene 

v obci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Za zmienku stojí, že tieto práce sme zrealizovali vlastnými zamest-

nancami. Zároveň sa starajú nielen o to, aby naša obec bola čistá, 

pekne pokosená, záhony kvetov upravené, budovy vymaľované, 

udržiavané rukou dobrého hospodára, ale zabezpečujú aj prevádz-

ku obecného vodovodu, čistiarne odpadovej vody a vykurovanie 

obecných budov. Vyrábajú vianočnú či veľkonočnú výzdobu 

v spolupráci s komunitným centrom, čo nám posledné roky spríjem-

ňuje sviatky. Je to veľa práce pre 3 - 4 zamestnancov. Aj touto ces-

tou chcem vyzdvihnúť prácu týchto ľudí a úprimne im poďakovať, že 

sa starajú, aby všetko fungovalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pokročili sme aj v oblasti ochrany životného prostredia. 

V minulosti sme dobudovali II. etapu kanalizácie a ČOV Štrát, Čistá 

voda. Vymenili svietidlá verejného osvetlenia. Novú kotolňu na  vy-

kurovanie obecných budov drevnou štiepkov, dobudovali stojiská na 

separovaný zber a zakúpili do každej domácnosti kompostrery. 

 Všetky obecné budovy sú zateplené a spĺňajú podmienky 

energetického auditu.  V tomto roku sme ukončili prípravu projektu 

III. časť výstavby kanalizácie a ČOV do právoplatnosti stavebného 

povolenia. Na základnú školu sme inštalovali malú fotovoltaickú 

elektráreň, vlastníme techniku na spracovanie drevnej štiepky, a tak 

  

si sami môžeme vyrábať palivo, ktorým vykurujeme všetky obecné 

budovy za nízke náklady. Všetky tieto opatrenia prispeli k tomu, že 

prevádzky obce, či školy neohrozuje v súčasnosti vysoká cena 

energii a poplatky za komunálny odpad patria k tým najnižším 

v regióne. 

 

V roku 2020 sme komplexne zrekonštruovali záchyt prameňa, čím 

sa zvýšila jeho výdatnosť. Taktiež sme sa po rokoch odhodlali 

k chemickej úprave vody, ktorá sa pri vysokých zrážkach zakaľuje.                                                   

 Verím, že toto technologické riešenie, ktoré si vyžiadalo 

z rozpočtu takmer 17 tis. eur bude účinné, lebo do dnešného dňa 

sme ho nemuseli použiť. Investovali sme aj do diagnostického mo-

dulu na sledovanie denného množstva vody, čo sa ukázala ako veľ-

mi účinná pomôcka včasného zisťovania porúch. Vďaka týmto opat-

reniam nemáme problémy s dodávkou vody ani v tomto mimoriadne 

suchom období. 

 Nedá mi nespomenúť obdobie pandémie, ktoré nás prenasle-

duje od jari 2020, myslím že sme túto krízovú situáciu zvládli dobre. 

Pre potreby testovania sme zriadili MOM, aby ho občania mali do-

stupné v mieste bydliska, zabezpečovali sa nákupy, či iná pomoc 

pre chorých  či tých v karanténe. Bez ochoty a odbornosti zamest-

nankýň zdravotného úseku Senior parku či pracovníčok Komunitné-

ho centra a Obecného úradu by to nebolo možné. 

 Obecná samospráva podporuje finančne aj materiálno technic-

kou pomocou aj činnosť športového klubu, folklórnej skupiny, čin-

nosť dôchodcov i mládeže. Organizovaním rôznych podujatí rozvíja 

kultúrnospoločenský život v obci. Oživila sa činnosť Knižnice, kde 

sa každoročne nakupujú nové tituly aj vďaka podpory z fondu ume-

nia. Snažíme sa byť ústretoví aj pre podnikateľské prostredie: Naj-

väčším zamestnávateľom v obci je Roľnícke družstvo Sitno Pre-

nčov, vrátila sa prevádzka do objektu Mäsovýroby Prenčov (Limas 

s.r.o.) Vzrástol počet živnostenských činností. Sú zabezpečené 

služby aj vďaka prijateľným prenájmom obecných budov - pošta. 

nocľaháreň SAD, potraviny Sama, kaderníctvo, Cukráreň, ubytova-

cie kapacity v Remeselníckom dome.  

 Ešte raz ďakujem Vám všetkým, ktorí ste prispeli k rozvoju na-

šej obce v tomto volebnom období, či ste zamestnanci obce, pos-

lanci OZ, členovia komisií, spolkov či združení, podnikatelia alebo  

aktívni občania, všetci ste prispeli k dnešnému obrazu Prenčova. 

 

                                                  Mgr. Alena Ciglanová,  

starostka obce 
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 TAKTO  SME   HOSPODÁRILI   V   ROKOCH   2019 -  2022 
ZAMESTNANOSŤ 

  rok 2019 rok 2020 rok 2021 k 30. 06. 2022 

celková cena práce (hrubá mzda + odvody) obecný úrad 371 975,00 € 390 225,00 € 479 421,00 € 238 173,00 € 

priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných 27 27 30 30 

priemerný náklad na 1 zamestnanca na mesiac (celková cena práce) 1 148,07 € 1 204,40 € 1 331,73 € 1 526,75 € 

celková cena práce (hrubá mzda + odvody) základná škola s materskou školou spolu 
za pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

112 139,00 € 129 324,00 € 113 262,00 € 58 386,00 € 

priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných 8 8 8 8 

priemerný náklad na 1 zamestnanca na mesiac (celková cena práce) 1 868,98 € 2 155,40 € 1 887,70 € 1 946,20 € 

ROZBOR   PRÍJMOV   VYPRACOVANÝ   V   ZMYSLE   EKONOMICKEJ   KLASIFIKÁCIE 

  rok 2019 rok 2020 rok 2021 k 30. 06. 2022 

daňové príjmy 266 543,71 € 234 841,12 € 277 961,11 € 160 597,84 € 

nedaňové príjmy 275 389,46 € 244 762,13 € 306 679,24 € 138 688,10 € 

granty a transfery 290 441,46 € 331 991,25 € 428 514,69 € 256 918,85 € 

prevody z fondov (fond opráv na bytovky, rezervný fond, finančné operá-
cie, prevody zostatkov z predchádzajúceho roka) 

24 656,92 € 1 960,68 € 64 532,06 € 1 044,58 € 

úvery 0,00 € 12 182,00 € 47 461,46 € 0,00 € 

základná škola s materskou školou - rozpočtová organizácia obce Prenčov 69 938,55 € 75 232,49 € 85 644,99 € 46 718,22 € 

spolu 926 970,10 € 900 969,67 € 1 210 793,55 € 603 967,59 € 

STAV MAJETKU OBCE 

 stav majetku v nadobúdacej hodnote kapitálový rozpočet 

OBDOBIE prírastky  stav  k 31. 12. príjmy kapitálové výdavky kapitálové 

rok 2018   6 082 461,19 €     

rok 2019 143 111,04 € 6 225 542,23 € 33 703,27 € 82 028,69 € 

rok 2020 28 598,26 € 6 254 135,49 € 0,00 € 20 544,64 € 

rok 2021 49 352,40 € 6 313 881,73 € 0,00 € 131 918,14 € 

k 30. 06. 2022 2 937,00 € 6 316 810,73 € 40 425,73 € 32 373,71 € 

spolu 223 998,70 €   74 129,00 € 266 865,18 € 

ÚVEROVÉ   ZAŤAŽENIE   OBCE 

 stav dlhu (úvery) Štátny fond rozvoja bývania stav úveru v ostatných bankách 

OBDOBIE úbytky stav k 31. 12. +príjmy/-úbytky stav k 31. 12. 

rok 2018   939 810,02 €   136 836,76 € 

rok 2019 40 363,74 € 899 446,28 € 0,00 € 136 836,76 € 

rok 2020 40 936,41 € 858 509,87 € 0,00 € 136 836,76 € 

rok 2021 41 562,78 € 816 947,09 € 47 461,46 € 184 298,22 € 

k 30. 06. 2022 21 330,05 € 795 617,04 € 33 364,45 € 150 933,77 € 

spolu 144 192,98 €   14 097,01 €   

ROZBOR   VÝDAVKOV   VYPRACOVANÝ   V ZMYSLE  ŠTATISTICKEJ   KLASIFIKÁCIE   VÝDAVKOV   VEREJNEJ   SPRÁVY 

Funkčná klasifikácia rok 2019 rok 2020 rok 2021 k 30. 06. 2022 

01.1.1 správa obecného úradu 93 673,28 € 86 081,02 € 105 136,61 € 48 691,26 € 

01.1.2 finančné a rozpočtové záležitosti 642,02 € 1 203,31 € 1 410,00 € 599,02 € 

01.3.2 štatistika 0,00 € 1 073,70 € 3 370,02 € 0,00 € 

01.3.3 iné všeobecné služby - matrika 2 237,92 € 143,18 € 2 474,20 € 311,11 € 

01.6.0 výdavky na voľby a poslancov OZ 5 069,61 € 3 221,95 € 4 440,26´€ 0,00 € 

01.7.0 splátky úrokov a istinu z úveru 56 688,31 € 55 790,69 € 54 743,72 € 60 828,96 € 

02.2.0 civilná ochrana 0,00 € 2 177,63 € 8 808,63 € 0,00 € 

03.2.0 ochrana pre požiarmi 20 332,92 € 12 551,48 € 3 401,73 € 145,00 € 

03.6.0 verejný poriadok  9 116,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

04.1.2 všeobecná pracovná oblasť 0,00 € 8 436,55 € 18 984,08 € 4 975,68 € 

04.4.2 výroba - pálenica 34 053,94 € 9 827,30 € 17 046,90 € 7 369,31 € 

04.4.3 výstav - spoločný stavebný úrad 1 836,19 € 27,30 € 2 482,43 € 42,25 € 

04.5.1 cestná doprava 495,11 € 506,94 € 14 332,48 € 27 236,05 € 

05.1.0 nakladanie s odpadmi 29 678,63 € 16 969,94 € 18 604,20 € 10 696,63 € 

05.2.0 nakladanie s odpadovými vodami 4 468,26 € 12 713,18 € 17 370,13 € 4 954,63 € 

05.4.0 ochrana prírody a krajiny 6 803,63 € 7 280,54 € 14 922,23 € 787,14 € 

06.1.0 rozvoj bývania 17 367,64 € 2 661,78 € 19 286,46 € 904,26 € 

06.2.0 rozvoj obcí 25 871,64 € 19 571,41 € 24 966,03 € 2 956,30 € 

06.3.0 zásobovanie vodou 2 547,98 € 16 303,52 € 27 188,81 € 6 973,54 € 

06.4.0 verejné osvetlenie 6 254,69 € 3 772,72 € 4 306,48 € 3 454,01 € 

08.1.0 futbalový oddiel + štadión 11 348,02 € 5 157,07 € 9 512,01 € 3 259,99 € 

08.2.0 kultúrne služby 18 419,94 € 5 272,84 € 18 581,57 € 6 261,86 € 

08.3.0 vydavateľské a vysielacie služby 1 457,17 € 1 187,40 € 1 090,41 € 321,28 € 

08.4.0 iné spoločné služby  1 401,95 € 1 722,81 € 2 591,77 € 1 885,72 € 

09.1.1.1 materská škola 41 047,38 € 47 434,90 € 56 063,12 € 35 545,05 € 

09.2.1.1 základná škola 43 836,17 € 43 214,00 € 37 403,04 € 25 936,39 € 

09.5.0 školský klub 13 948,79 € 9 293,59 € 10 575,18 € 6 411,08 € 

09.6.0.1 školská jedáleň 71 009,83 € 96 695,86 € 92 103,05 € 44 202,06 € 

10.2.0 staroba 314 756,60 € 310 591,30 € 540 818,92 € 196 136,97 € 

10.4.0 rodina a deti 604,01 € 350,22 € 979,02 € 0,00 € 

10.7.0 komunitné centrum + terénny prac. 38 301,62 € 48 903,26 € 58 087,79 € 42 047,96 € 

Spolu 873 270,22 € 830 137,39 € 1 191 081,28 € 542 933,51 € 



Vedenie obce Prenčov po komunálnych voľbách v roku 2018 - ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2018 

Zľava Kondek Pavol (zástupca starostky), Krieger Peter, Paučo Peter, Ciglanová Alena Mgr. (starostka obce), Binderová Janka Ing., 

Konečný Branislav Ing., Krajčovicová Zuznana a Šulek Erik Bc. 
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Ing. Janka Binderová,  

poslankyňa obecného zastupiteľstva 2018 - 2022 

Po komunálnych voľbách, ktoré sa konali v roku 2018 som sa 

prvýkrát stala poslankyňou obecného zastupiteľstva našej obce. Do-

stala som možnosť vidieť a zúčastňovať sa vecí verejných osobne a 

prispieť svojim dielom k ich fungovaniu... 

Moja práca v pozícii poslankyne bola jednoduchšia aj preto, 

že podľa môjho názoru sú v obci zabezpečené služby pre občanov, 

je postarané o obecný majetok ako aj o celkový vzhľad a funkčnosť 

dediny. Podporuje sa vzdelávanie, šport, kultúra, vytvorený je pries-

tor a starostlivosť pre komunity – od detí až po seniorov. Všetkými 

týmito aktivitami vytvára zároveň obec množstvo pracovných príleži-

tostí. Počas štyroch rokov sme na zasadnutiach obecného zastupi-

teľstva prijali veľa rozhodnutí. Viedli sme diskusie s pani starostkou 

a ostatnými poslancami a aj napriek rôznym názorom bol cieľ praco-

vať konštruktívne, vecne a v prospech danej veci.  

Pri hodnotení tohto obdobia sa chcem najmä poďakovať za 

príležitosť a zostáva mi veriť, že môj diel, ktorým som prispela pre 

veci verejné bol osožný a moje vedomosti a skúsenosti boli príno-

som.                         

Ing. Branislav Konečný, 

poslanec obecného zastupiteľstva, 2010 - 2022                                      

Obec Prenčov mám rád a som hrdý, že bývam v tejto obci 

a môžem svojou činnosťou pomôcť rozvoju a kráse našej obci... 

V tejto obci žijú šikovní ľudia, stačí sa prejsť po nej, tak človek 

vidí, ako sa každý rok mení a je krajšia. Menia sa domy, strechy, 

záhradky, chodníky, cesty, verejné priestranstvá aj cintoríny a za 

tým sú konkrétny ľudia ktorí žijú v obci a pracujú denne na rozvoji 

dediny.  

            

TAKTO   TO   CÍTIME ... 

Ďakujem pracovníkom na obecnom úrade, škôlke, škole, ko-

munitnom centre, Senior parku, Mikroregióne Južné Sitno a Zlatá 

cesta, a tiež za možnosť športového a kultúrneho rozvoja.  

V ďalšom období želám vedeniu obci veľa síl do ďalšieho rozvoja. 

 

Mgr. Alena Ciglanová, 

starostka obce 1994 - 2022 

Prešli ďalšie štyri roky a rok 2022 je míľnikom 8 volebného 

obdobia miestnej samosprávy na Slovensku. V obci si volený pred-

stavitelia zadávajú svoje ciele vo volebnom programe. Ideálne je, ak 

sa programy starostu a poslancov nerozchádzajú a počas jednotli-

vých volebných období si osvoja základné priority a napĺňajú schvá-

lený plán rozvoja. Potom rozvoj môže napredovať.  

Naša obec mala tú možnosť a za tridsať rokov samosprávy na Slo-

vensku vyrástla na peknú modernú dedinu. To je zásluha poslanec-

kých zborov v minulosti i toho súčasného.  

Ja ďakujem, že mám dôveru Vás občanov dlhých 28 rokov. Je 

pre mňa veľkou cťou, že mi bolo dovolené v tejto funkcii vyrásť pro-

fesne i osobne. Je pre mňa šťastím, že robím prácu, ktorá ma teší a 

napĺňa. Som vďačná poslancom, že tvoríme dobrý tím a že majú 

vždy na pamäti záujmy obce. Zaslúžia si našu úctu i vďaku, lebo ne-

sú na pleciach rozhodnutia, ktoré ovplyvnia život obce na mnoho 

rokov. Výsledky ukazujú, že rozhodujú dobre.  

Ešte je jeden medzistupeň medzi zadaním a realizáciou, a tým 

je inštitúcia Obecný úrad a v ňom úradníčky, moje spolupracovníč-

ky, bez ktorých by mnohé naše ciele ostali cieľmi, ktoré sa nezačnú 

plniť. Ich pracovné nasadenie, disciplína, odbornosť i ochota hľadať 

riešenia je mimoriadna. Aj vďaka nim sa hospodárenie obce mohlo 

rozvinúť do nadpriemernosti. Zaslúžia si naše uznanie.  
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AKVIZÍCIA  KNIŽNIČNÉHO  FONDU 

Vďaka tomuto projektu sa 

za obdobie posledných 4 rokov do našej knižnice zakúpilo takmer 

350 nových knižných titulov. Finančný príspevok v celkovej výške 

vyše 4 000 EUR, pri minimálne 10 % spoluúčasti obce Prenčov (400 

EUR) bol poskytnutý z Fondu na podporu umenia.  

Aj v roku 2022 bol projekt podporený a Obec získala dotáciu v 

sume 1 500 EUR, na základe Zmluvy o poskytnutí finančných pro-

striedkov č. 22-514-04858 zo dňa 27. júla 2022. Termín na zúčtova-

nie dotácie je do 31. mája 2023. 

 

V MÁJI SA ROZHORELA VATRA  

Máj je mesiac, keď si pripomíname ukončenie 2. svetovej vojny.  

 

Práve 8. máj 1945 sa stal míľnikom našej histórie a spojil sa 

s posolstvom našich predkov, ktorí bojovali za náš národ a slobodu. 

Toto posolstvo by sme mali posúvať ďalej a zachovať si spomienku 

na tých, ktorí za slobodu našich generácií položili svoje životy.  

Prešlo už 77. rokov od týchto udalostí, ale ešte žijú medzi nami 

ľudia, ktorí si na hrôzy vojny spomínajú. Pri tejto príležitosti sa aj 

v našej obci v piatok 6. mája 2022 rozhorela vatra na miestnom fut-

balovom štadióne, aby jej plameň bol odkazom, že chceme mier 

a pokoj na celom svete.  

Slávnostného zapálenia vatry sa zúčastnili obyvatelia obce 

Prenčov v hojnom počte a príjemný večer strávili v družných rozho-

voroch a pri pekných piesňach, ktoré púšťal pán Bukňa. Vatra sa 

krásne rozhorela a všetci prítomní si pochutili na dobrom guláši 

a čapovanom pivku.  

Mier má mnoho tvárí a jednou je aj čas, keď sa ľudia vedia 

spolu stretnúť, porozprávať a zabaviť.  

                                                                                                          

Kriegerová Anna 

DEŇ DETÍ PLNÝ ZÁBAVY 

Piatok, 3. jún bol v obci Prenčov venovaný oslave našich naj-

menších občanov - detí.  

Program plný zábavy a hier si pre ne pripravili naše pracov-

níčky Komunitného centra. Počasie nám prialo, slniečko krásne 

svietilo a na miestnom futbalovom štadióne sa to ozývalo smie-

chom a radosťou detí. Okrem množstva hier a súťaží, za ktoré boli 

deti odmenené sa v programe predstavil aj psovod, policajti pred-

viedli ako funguje policajné auto, nechýbal ani skákací hrad či cuk-

rová vata a neodmysliteľnou čerešničkou na torte bola penová pár-

ty, ktorú pre deti pripravili naši požiarnici a predviedli im aj naše ha-

sičské auto.  Veríme, že si to užili nie len deti ale aj dospelí a už 

teraz sa tešíme na stretnutie opäť o rok. 

ZO   ŽIVOTA   V   OBCI 
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Otváracie hodiny: 

Pondelok   12.00 - 22.00  

Utorok   12.00 - 22.00 

Streda   12.00 - 22.00 

Štvrtok   12.00 - 22.00 

Piatok   12.00 - 22.00 

Sobota   13.00 - 00.00 

Nedeľa    13.00 - 22.00 

 

 

Mgr. Dominika Ečeková 

 

 

 

V mesiaci jún 2022 bola opäť otvorená prevádzka cukrárne 

v priestoroch Kultúrneho domu.  

Prevádzku si otvoril pán Báťo Ján ml. Priestory sú vybave-

né novým sedením pre interiér aj exteriér prevádzky. Exteriérové 

sedenie zakúpila obec Prenčov.  

V ponuke nájdete rôzne druhy alkoholických aj nealkoholic-

kých nápojov, miešané nápoje, rôzne druhy zákuskov, ktoré do 

prevádzky dovážajú vždy každý piatok, rôzne slané a sladké po-

chutiny. 

Prajeme novému prevádzkovateľovi veľa spokojných zá-

kazníkov. 
 

 

 

 

NOVOOTVORENÁ  PREVÁDZKA  CUKRÁRNE 

 

 
Angletová Diana Ing.    Mešťanová Lýdia 

Valovič Michael              Hradilová Viktória        

  

ODHLÁSILI SA : 

SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA 

             

 

Petro Marián                  Skaličanová Simona 

          Horáková Miroslava 

 Horák Teodor Jozef 

  

PRIHLÁSILI SA : 

Stav obyvateľov k 01. 01. 2022                                                     649 

Počet prihlásených k trvalému pobytu (k 31. 07. 2022)               4 

Počet odhlásených z trvalého pobytu (k 31. 07. 2022)                 4 

Počet zomrelých (k 31. 07. 2022)                                                     9                                               

Počet narodených (k 31. 07. 2022)                                                   1 

Stav obyvateľov (k 31. 07. 2022)                                                  641 

            

  

Báťo Maximilián 

NARODILI SA : 

UMRELI : 

 Zupková Helena            Dolinská Zuzana 

 Ivaničová Ľudmila        Ryznárová Mária 

 Zorvanová Anna            Ferencová Terézia 

 Glezgová Libuša 

 Brnák Jozef 

 Báliková Irena 
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ZO ŽIVOTA KOMUNITNÉHO CENTRA 

lety. V júli sme spoločne vyčistili obecný potok Štiavnica, pomáha-

li sme pri výsadbe vyvýšených záhonov v komunitnej záhrade, pri 

výsadbe kvetín a v týchto dňoch vyrábame paletové sedenie pred 

KC. Aj v auguste sme pre Vás pripravili zaujímavý program, 

okrem aktivitami a výletmi nabitého denného letného tábora, kto-

rého sa zúčastní, vďaka finančnej podpore BBSK, 22 detí sa spo-

ločne stretneme na Podsitnianskych dňoch hojnosti, hľadajte nás 

v stánku detskej radosti, zacvičíme si v komunitnej záhrade 

a posledný augustový deň sa s prázdninami rozlúčime volejbalo-

vým turnajom, na ktorý všetkých priaznivcov volejbalu srdečne 

pozývame. Tešíme sa na naše spoločné aktivity a želáme všet-

kým vám ešte krásne leto 

Aktivity KC v oblasti komunitnej práce 

V mesiaci jún bol vypracovaný pracovníkmi KC Plán Komunitného 

centra Prenčov. Jednou z jeho najdôležitejších častí je akčná 

časť, v ktorej sme si stanovili ciele, ktoré chceme v KC naplniť. 

Našou víziou bolo vytvoriť na nádvorí KC komunitnú záhradu ako 

miesto na stretávanie sa občanov, na posedenie, na aktivity a 

podujatia realizované KC. S finančnou podporou obce, zapojením 

šikovných občanov a s veľkou pomocou pána Bačíka, ktorý nám 

pomohol s výrobou vyvýšených záhonov,  sa nám podarilo na ná-

dvorí osadiť vyvýšené záhony, do ktorých sme s pomocou detí i 

dospelých posadili bylinky, jahody, zeleninu. Bylinky používame 

pri príprave chladených nápojov pre návštevníkov KC a zeleninu, 

koreniny, či jahody pri príprave jedál na aktivite Chutná kuchárka, 

ktorá sa koná v priestoroch KC. Do komunitnej záhrady bolo za-

kúpené záhradné sedenie a tuli vaky, ktoré slúžia všetkým náv-

števníkom komunitnej záhrady. V komunitnej záhrade sme už rea-

lizovali prvé aktivity, ako čítanie v komunitnej záhrade, cvičenie 

určené pre deti a mládež, posedenie pri živej hudbe a od augusta 

tu začne fungovať letné kino. Veríme, že vás filmy zaujmú 

a prídete si ich pozrieť. 

 

Počas letných prázdnin je u nás v komunitnom centre ruš-

no každý deň. Deti a mládež u nás trávia svoj voľný čas. Okrem 

plánovaných aktivít, ktoré pravidelne zverejňujeme na facebooku 

Komunitného centra Prenčov, v úradnej tabuli a na verejných 

priestranstvách, sa deťom snažíme vymýšľať rôzne aktivity za-

merané na kreativitu, pohyb, tanec, podporu ich talentu, záujmov 

a najmä na podporu priateľstva a spolupráce. 

Prázdniny sme privítali výletom na Počúvadlianske jazero, 

kde sme sa vyšantili v bazénoch, poprechádzali sme sa okolo 

jazera a tí odvážnejší si v Počúvadlianskom jazere aj zaplávali. 

V druhej polovici júla sme sa  vydali vláčikom za hviezdami. Nav-

štívili sme Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella  

v Žiari nad Hronom, kde si pre nás pripravili naozaj pútavý 

a poučný program. V kopule nám premietli animovaný film Mici a 

jej mesačné dobrodružstvo. Získali sme mnoho nových informá-

cií o vesmíre, o Slnku, Mesiaci, o našej planéte Zem 

a o ostatných planétach a vesmírnych telesách. Počasie nám 

prialo a tak sme mohli z balkóna planetária, pomocou dvoch 

špeciálnych ďalekohľadov, pozorovať Slnko. V júli sme prijali po-

zvanie z Komunitného centra Baďan a zúčastnili sme sa Letnej 

školy remesiel na Beluji, kde sme si vyrobili krásnu spoločnú 

zvonkohru, ušili levanduľové srdiečka a namaľovali nádherné 

obrázky. 

Ale nemyslite si, že sa len zabávame alebo chodíme na vý-
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JÁNSKY  GULÁŠ 

Ako každé leto, tak aj toto sme si spoločne v našom zaria-

dení Senior Park uvarili Jánsky guláš.  

Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli meniny a narodeni-

ny našich klientov, ktoré oslávili za posledné tri mesiace. Pochu-

tili sme si na výbornom guláši, posedeli pri prijemnej atmosfére a 

osladili sme si tento deň výbornou tortou od pána Dubovana, kto-

rý oslávil okrúhle jubileum 80. narodeniny.  

 

Z mapovania potrieb mládeže v našej obci vzišla požiadav-

ka  dovybavenia obecnej posilňovne o nové, modernejšie posil-

ňovacie stroje. V mesiaci október bol garantkou KC vypracovaný 

projekt s názvom „V zdravom tele zdravý duch“, ktorý sa uchá-

dzal o  dotáciu na materiálne zabezpečenie športovej infraštruk-

túry z BBSK.  

Projekt bol úspešný a podporený sumou 5 600 EUR, ktorá 

bola použitá na zakúpenie vybavenia a obnovu obecnej posilňov-

ne.  

S pomocou dobrovoľníkov najmä z radov mládeže, ale aj 

aktívnych dospelých,  sa pod vedením komunitnej pracovníčky 

uskutočnila brigáda, v rámci ktorej bola posilňovňa vyprataná, 

vymaľovaná, vyčistená a v najbližších dňoch budú položené pod-

ložky pod posilňovacie stroje a osadené nové stroje. Posilňovňa 

bude doplnená o rotoped, posilňovaciu vežu a nové posilňovacie 

pomôcky.  

Touto cestou srdečne ďakujeme každému jednému z vás, 

ktorý priložil ruku k dielu a pomohol nám pri realizácii našich cie-

ľov. Budeme sa veľmi tešiť, ak obecná posilňovňa i komunitná 

záhrada budú slúžiť širokej verejnosti, prídete si zacvičiť, podpo-

ríte nás na našich aktivitách v komunitnej záhrade, či len tak si  

posedíte pri knihe, či pozriete si dobrý film. Ste srdečne vítaní.      

 

pracovný tím KC Prenčov 

VÝSADBA  VYVÝŠENÝCH  ZÁHONOV 

V máji zamestnanci Obecného úradu vyrobili vyvýšené zá-

hony pre klientov Senior Parku, za čo im ďakujeme. Naši klienti 

sa aktívne zapojili do ich výsadby, na pomoc im prišla mladá ge-

nerácia žiakov zo ZŠ Prenčov a tiež deti z Komunitného centra. 

Vysadili si rôzne priesady, ktoré pre zariadenie darovali obyvate-

lia obce Prenčov.   

Klienti sa o záhony vzorne starajú, polievajú a tak sú odme-

není bohatou úrodou paradajok, uhoriek, paprík, kalerábu a ja-

hôd, na ktorých si pochutia. Určite si radi túto činnosť zopakujú aj 

budúci rok. 

Radka Danielová 

ZO  ŽIVOTA  V  SENIOR  PARKU   
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 „DEŇ MATIEK“  

je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo 

pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre 

nás urobili. 

Aj my sme v tento deň pripravili pekné kultúrne podujatie. 

Každé dieťa chcelo piesňou, tancom, básňou vyjadriť, že mama 

je pre nich jedinečná a nenahraditeľná. Všetci prítomní boli milo 

prekvapení, radosť aj dojatie bolo vidieť v tvári každej mamičky.  

 

KRÁSNY  A  SLNEČNÝ  DEŇ  KONCOM JÚNA, 

AKO  STVORENÝ  NA  PARÁDNY  VÝLET 

SME PREŽILI V ZVEROPARKU REVIŠTE 

Ráno sa už deti nevedeli dočkať a boli plné očakávaní, čo 

im tento deň prinesie.  

 

 

Keď sme vystúpili z autobusu, nevedeli čo si skôr všímať. Tu 

boli srnky, tam zas králiky, povyše zas korytnačky, pštrosy, kozy a 

mnoho iných zvierat.  

Videli sme toho naozaj veľmi veľa, niektoré zvieratká sme do-

konca mohli i nakŕmiť, pohladiť a byť pri nich úplne blízko. Bolo tu 

aj mnoho atrakcií, akými bola 5 metrová šmykľavka, bludisko do-

konca i drevené zvieratá upútali detské srdiečka. Deťom oči len tak 

žiarili a tento deň sa im nesmierne páčil.  

 

Bolo nám jednoducho výborne a prežili sme deň plný zážitkov 

a zábavy. 

 

 

ŠKOLSKÉ OKIENKO 
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ŠKOLSKÉ OKIENKO 

Rozlúčka s materskou školou 

V tomto školskom roku z materskej školy odíde 5 predško-

lákov. Od septembra ich čakajú nové povinnosti. Zanechali tu 

svojich mladších kamarátov, pani učiteľky, hračky, rozprávkové 

knižky. V tento deň boli aj slzičky dojatia. Veríme, že v detských 

srdiečkach  zostanú spomienky na škôlku, kde prežili krásne 

chvíle. 

 
 

                                                                                                                             
Janka Frčková 

zástupkyňa riaditeľky pre MŠ 
 

VÝLET  DO  SÚKROMNEJ  ZÁKLADNEJ  

ŠKOLY  GULIVER 

 

22. júna 2022 sme prežili super deň plný zábavy, navštívili sme 

SZŠ Guliver  v Banskej Štiavnici. Vyskúšali sme si lezeckú stenu 

aj bazén.  

 

Máme odvážne deti, ktoré sa ničoho neboja. Veľmi sa nám 

tu páčilo a budeme radi, ak si to vyskúšame niekedy opäť. 

 

Ďakujeme pani riaditeľke a aj pánovi učiteľovi Matúšovi, že 

nás sprevádzal týmto skvelým dňom. 
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Počasie nám sľubovalo pekný slnečný deň a mi všetci sme 

sa tešili, že konečne po dvoch rokoch, kedy nás v aktivitách za-

brzdil COVID, sa môžeme herecky realizovať v rozprávkach pre 

deti. Veď práve Rozprávková dedinka Počúvadlo organizovaná 

Občianskym združením Mikroregión Južné Sitno, ktorého členom 

je aj obec Prenčov má v našom kraji dlhoročnú tradíciu. Tešia sa 

na ňu deti, rodičia ale aj starí rodičia. Pozrú si tu nielen rozpráv-

ky, ale si pochutia aj na guláši a tradičných jedlách, deti sa vyská-

ču na skákacom hrade, vyšantia v pene od hasičov, alebo vyskú-

šajú aj iné pripravené hry a atrakcie.  

Tento rok si herci z obce Prenčov pripravili pre deti až tri 

rozprávky: 

ZHŔŇAJOVA  NEVESTA 

bravúrne scénicky pripravila Andrejka Stehlíková a rozprávku 

podľa jej scenára zahrali Drahomíra Prieberová, Jindřich Zelenka, 

Branislav Konečný, Martina Turzová a Miroslava Bartolovicová.  

KOZA  ROHATÁ  A  JEŽ 

rozohrali Ján Bartolovic, Anna Beňovicová, Renáta Feriancová, 

Michaela Gronová a Anna Kriegerová.  

Deti na rozprávky veľmi pekne reagovali, lebo ich poznali 

a z krásneho, veselého, rozprávkového dňa sa tešili nielen deti 

a diváci ale aj herci, preto že sa im rozprávočky veľmi vydarili. 

Anna  Kriegerová 

O  KOHÚTIKOVI  A  SLIEPOČKE 

Poslednú májovú sobotu sa na Počúvadle konalo tradičné 

podujatie Rozprávková dedinka. Určite každý z vás toto podujatie 

pozná. Pri tejto príležitosti sme boli v KC oslovení, či by sme si 

nepripravili aj my zaujímavú rozprávku. Iniciatívy sa chopila naša 

kolegyňa M. Rievajová, oslovila našich mládežníkov a spoločne 

si naštudovali poučný mini príbeh o tom, ako sa neoplatí byť la-

komý, ale je potrebné sa s priateľmi podeliť, tak ako to zistil kohú-

tik a podelil sa o posledné zrnko so sliepočkou.  

Na tomto mieste by som chcela srdečne poďakovať Timovi 

Remiarovi, Miške Rievajovej, Katke Kondekovej, Anke Kondeko-

vej, Vanes Ivaničovej, Karin Veselovskej, Emmke Frčkovej, An-

drejke Stehlíkovej a  „malej“ Maťke Rievajovej za ich svedomitú 

prípravu, dochvíľnosť na skúšky, za ich aktivitu a hlavne za 10 

odohratých predstavení. Ste fakt skvelá a talentovaná partia, 

o čom ste nás presvedčili aj nádherným spevom a dobrou nála-

dou, ktorou ste nám spríjemňovali cestu autobusom. Vďaka vám 

bol každý jeden nácvik originálny, plný vtipov a dobrej nálady. Eš-

te raz obrovské ďakujeme a verím, že to nie je posledné predsta-

venie, ktoré sme spolu nacvičili. už teraz sa tešíme nabudúce.  

Mgr. Eva Murančanová 

ROZPRÁVKOVÁ   DEDINKA 



    STRANA 4                                                                                                                                                 PRENČOVAN     STRANA 6                                                                                                                                                 PRENČOVAN  
   PRENČOVAN                                                                                                                                              STRANA 13 

ČO   JE   NOVÉ   V   REGIÓNE   ZLATEJ   CESTY   ? 

Iniciatíva LEADER už viac ako 30 rokov úspešne pomá-

ha v celej Európskej únii rozvíjať vidiecke oblasti, len na Slo-

vensku to tak nie je. Národná sieť miestnych akčných skupín 

Slovenskej republiky (členom je aj OZ Zlatá cesta) upozorňu-

je, že LEADER, jeden z najjednoduchších európskych pro-

gramov, je u nás natoľko zbyrokratizovaný, že sa takmer ne-

dá čerpať. Ak sa nič nezmení, pri súčasnom tempe kontroly 

verejného obstarávania bude Pôdohospodárska platobná 

agentúra schválené projekty zo strany MAS kontrolovať 

ďalších 13 rokov.  

Problémom sú zle nastavené procesy a prehnaná byrokra-

cia a to napriek tomu, že programovacie obdobie sa už končí.  

Aktuálne najväčším problémom pri implementácii je stále neú-

merne dlhá doba vyhodnocovania projektov. Len medzi vydaním 

rozhodnutia a podpisom zmluvy častokrát uplynie šesť mesiacov 

a ďalších 12 – 13 mesiacov po podpise zmluvy o pridelení nená-

vratného finančného príspevku trvá kontrola verejného obstará-

vania. Pri takejto neprimeranej byrokracii sa môže stať, že to úpl-

ne všetkých užívateľov odradí žiadať finančné prostriedky 

z EÚ.  

V Regióne Zlatej cesty sa nám aspoň niečo podarilo zreali-

zovať a ide o  nasledovné projekty, ktoré si podali obce 

a organizácia v rámci Špecifického cieľa: 5.1.2 Zlepšenie udrža-

teľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zá-

zemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, Ak-

tivita: C1 Komunitné sociálne služby (IROP)  

Prehľad zrealizovaných projektov:  

 
  

P.č 
Žiadateľ /  

názov projektu  

Dotácia 

v € 
Realizácia 

Žiadosť 

o platbu 

1. 

Hontianske Tesáre 

Priestor na poskyto-
vanie sociálnych 
služieb 

41 192,24 
projekt  

zrealizovaný 

ešte  

nepreplatená 

2. 

Prenčov 

Senior park Pre-
nčov - prístavba 

42 544,42 
projekt 

zrealizovaný 

preplatená  

1. platba 

3. 

Banská Belá 

Vytvorenie komunit-
ného centra v obci 
Banská Belá 

40 933,62 
projekt  

zrealizovaný 

ešte  

nepreplatená 

4. 

Močiar 

Rekonštrukcia  

domu  na komunit-
né centrum 

41 140,13 
projekt  

zrealizovaný 

ešte  

nepreplatená 

5. 

Ladzany 

Komunitné centrum 

v obci Ladzany 
37 841,10 

projekt  

zrealizovaný 

ešte  

nepreplatená 

6. 

JA Home life n.o. 

Zlepšenie poskyto-
vaných kom. soc. 
služieb prostredníc-
tvom nového mate-
riálno-technického 
vybavenia v zaria-
dení pre seniorov 
Domov Života v B. 
Štiavnici 

12 400,00 
projekt  

zrealizovaný 

preplatená  

v pnej výške 

Uvedené projekty boli zamerané na výstavbu, modernizá-

ciu, rekonštrukciu a vybavenie Komunitných centier  (KC) 

a zariadení pre seniorov. Ostatné projekty  čakajú na kontrolu zo 

strany Riadiacich orgánov PRV a IROP, alebo čakajú na zmluvy, 

prípadne na kontrolu verejného obstarávanie alebo sú v stave 

realizácie.  

FOTOGRAFIE ZO ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV  

 

 

Komunitné centrum v obci Hontian-

ske Tesáre (sociálne zariadenie) 

 

 

 

 

 

Vybavenie kuchyne v zariade-

ní pre seniorov Domov života v Ban-

skej Štiavnici 

 

 

 

 

Komunitné centrum v obci Banská Be-

lá 

 

 

 

 

 

Komunitné centrum v obci Močiar 

 

 

 

 

 

Komunitné centrum v obci Ladzany 

 

 

 

 

 

Prístavba k zariadeniu pre se-

niorov a zariadeniu sociálnych slu-

žieb Senior Park v obci Prenčov 

 

 

Janka Bačíková 

manažérka OZ Zlatá cesta 
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ČO   JE   NOVÉ   V   REGIÓNE   ZLATEJ   CESTY   ? 

VÝZVA  PRE  PODNIKATEĽSKÉ  SUBJEKTY 

Dňa 28.10 2019 OZ zlatá cesta vyhlásilo v rámci Integrova-

ného regionálneho operačného programu (IROP), špecifický 

cieľ  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií Výzvu na aktivitu A1 Podpora podnika-

nia a inovácií. Indikatívna výška finančných prostriedkov alo-

kovaných na výzvu je 400 000,- EUR. Oprávnený žiadateľ môže 

získať na podaný projekt sumu v maximálnej výške 100 000,- €.   

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy je posky-

tovaný maximálne vo výške 55%, výška spolufinancovania žiada-

teľa je minimálne 45% a príspevok na projekt sa vypláca systé-

mom refundácie. 

Oprávnenými žiadateľmi sú osoby zapísané v obchodnom 

registri, SZČO, mikro a malé podniky a osoby, ktoré podnikajú na 

základe živnostenského oprávnenia. Žiadateľom nemôže byť 

subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. 

Uzávierka hodnotiacich kôl prebieha každé dva mesiace 

a nasledujúca je 31. 08. 2022. 

 Oprávnené výdavky: Stavebné práce vo výške obstará-

vacej ceny, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

vo výške obstarávacej ceny, dopravné prostriedky, ostatný dlho-

dobý hmotný majetok vo výške obstarávacej ceny, ostatné služ-

by         

 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 (sídlo Obecný úrad Prenčov 300, 

mobil 0911 132 741) 

 

REGIONÁLNY  PRODUKT  HONT 
 

Každoročne vyhlasujeme výzvu na udelenie značky 

„Regionálny produkt HONT, tento raz to bolo 14.2. 2022. Prijali 

sme 3 žiadosti a certifikačná komisia, ktorá zasadala dňa 29.4. 

2022 v obci Hrušov, udelila certifikáty nasledovným žiadateľom:   

 

 Občianskemu združeniu Cesta hrušovských obyčají na vý-

robok  - „Pufanec z Hrušova“  

 Ladislavovi Zaťkovi na skupinu výrobkov – „Víno 

s chráneným označením pôvodu – akostné víno 

s prívlastkom“ 

 Denise Abaffyovej – ALMASUN na skupinu výrobkov – 

„Celozrnné sušienky, sezónne výrobky z ovocia, zeleni-

ny a orechov“   

Na fotografiách : Certifikačná 

komisia na ochutnávke vín vo vinici 

u pána Zaťka a ukážka prípravy 

pufanca z Hrušova od pani Kama-

sovej  

  

Schéma spolupráce  

 

          Banskobystrický samospráv-

ny kraj formou „Schémy spolupráce 

pri rozvoji systémov kvality lokál-

nych produktov s označením Regio-

nálny produkt v Banskobystrickom 

kraji prostredníctvom Oblastných 

organizácií cestovného ruchu (u nás 

Región Banská Štiavnica) podporil koordinátorov regionálnych 

značiek  v BB kraji  

Cieľom Schémy spolupráce je prezentácia regiónu, priamy 

predaj regionálnych produktov, vytváranie nových spotrebiteľ-

ských reťazcov, zvýšenie odbytu kvalitných poľnohospodárskych 

a potravinárskych produktov a remeselných výrobkov s regiónu 

a zároveň posilnenie destinačnej ponuky v Banskobystrickom 

kraji a s tým súvisiaci rast návštevnosti a príjmov z cestovného 

ruchu. Prijímateľ OZ Zlatá cesta získalo finančný príspevok na 

projekt pod názvom HONT, ktorý je realizovaný od februára 2022 

do januára 2023 a cieľom projektu sú marketingové aktivity na 

zviditeľňovanie certifikovaných výrobcov a značky „Regionálny 

produkt HONT“.   

 

ŽUPNÉ   TRHY  

         Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Rozvojo-

vou agentúrou BBSK (Regionálne pulty)  sa tento rok rozhodol 

organizovať 7 župných trhov v 7 okresných mestách Banskobys-

trického kraja:  

03. 06. 2022 v Brezne  

10. 06. 2022 v Banskej Bystrici  

11. 06. 2022 v Detve 

17. 06. 2022 v Lučenci  

01. 07. 2022 v Rimavskej Sobote  

15. 07. 2022 vo Zvolene  

22. 07. 2022 v Žiari nad Hronom  

Zámerom Župných trhov bolo podporiť regionálnych reme-

selných výrobcov, malých pestovateľov a chovateľov v rámci 

Banskobystrického kraja a následne vytvoriť nový prezentačný a 

predajný priestor. Takto pomáhať zviditeľniť a priblížiť ich prácu, 

rozmanité príbehy a život, ktorý zasvätili zachovávaniu odkazu 

predkov mladším generáciám. Uvedených trhov sa zúčastňovali 

aj výrobcovia z nášho regiónu. Na fotografii je záber z trhov v 

meste Zvolen. 

                                                               Janka Bačíková  

     koordinátorka značky Regionálny produkt HONT   

http://www.zlatacesta.sk/
https://zlatacesta.sk/aktualne-vyzvy/irop/
https://zlatacesta.sk/aktualne-vyzvy/irop/
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OFK  ŠTART  Prenčov informuje 

Sezónu 2021/2022 družstvo do-

spelých ukončilo umiestnením v strede 

tabuľky na 9. mieste s desiatimi výhra-

mi, tromi remízami a trinástimi prehrami. 

Počas krátkej letnej prestávky sa naši 

futbalisti zúčastnili na Turnaji o pohár 

starostu obce v Sebechleboch, ktorý sa 

konal 23.7.2022. Ako súperov mali muž-

stvá zo Sebechlieb a Hriňovej. 

Novú sezónu pod novým názvom súťaže, teda VII. LIGU – ob-

lastné majstrovstvá ObFZ ZH ročník 2022/2023 začnú futbalovým 

stretnutím vonku. Družstvo dospelých vycestuje do Hronského Be-

ňadika 7.8.2022 so začiatkom zápasu o 10.30 hodine. 

Na základe väčšieho zá-

ujmu detí sa od júna začalo 

pod vedením našich trénerov 

s licenciami Kamila Chovana 

a Andreja Chovana 

s prípravou a tréningami žia-

kov a keďže sa prihlásili deti 

aj so Svätého Antona tak 

sme žiacke družstvo po ročnej prestávke opäť prihlásili do súťaže 

a to do IV. ligy U15 ObFZ ZH. Predbežný začiatok súťaže je stano-

vený na 27.8.2022. Akonáhle oblastný futbalový zväz zverejní roz-

pis súťaže, oboznámime všetkých zúčastnených. 

Dňa 30.7.2022 sme sa v rámci prí-

pravy žiakov zúčastnili na Turnaji fut-

balových nádejí vo Veľkej Lehote. 

Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev a to 

z Veľkej Lehoty, Prestavĺk, Novej Ba-

ne, Ladomerskej Viesky, Hliníka nad 

Hronom. Napriek  upršanému počasiu 

sa turnaj vydaril a naši futbalisti sa 

umiestnili na peknom 5. mieste. Pre 

väčšinu družstva to bola prvá skúse-

nosť so súťažnou formou futbalu, deti si odniesli plno zážitkov 

a veríme že v ďalšej súťaži sa im bude dariť. 

 

ROZPIS ZÁPASOV  

VII. LIGA –oblastné majstrovstvá ObFZ ZH  2022/2023 

 

1. kolo     7. 8. 2022     10:30 hod 

 Futbalový klub Hronský Beňadik - OFK Štart Prenčov 

2. kolo     1. 9. 2022     17.00 hod     doma     

OFK Štart Prenčov - ŠKF Kremnica         

3. kolo     20. 8. 2022     16:30 hod         

MFK Žarnovica - OFK Štart Prenčov 

4. kolo     27. 8. 2022     16:00 hod     doma    

OFK Štart Prenčov - OŠK Lutila                

 

 

5. kolo     4. 9. 2022     10:30 hod          

TJ Družstevník Janova Lehota - OFK Štart Prenčov 

6. kolo     10. 9. 2022     15:30 hod     doma    

OFK Štart Prenčov - Telovýchovná jednota Lovča 

7. kolo     18. 9. 2022     15:00 hod         

TJ Sokol Tekovská Breznica - OFK Štart Prenčov 

8. kolo     25. 9. 2022     15:00 hod        

ŠK Voznica - OFK Štart Prenčov 

9. kolo     1. 10. 2022     15:00 hod     doma   

OFK Štart Prenčov - TJ Inter Horná Ves  

10. kolo     9. 10. 2022     14:30 hod      

OŠK Hodruša – Hámre - OFK Štart Prenčov 

11. kolo     15. 10. 2022     14:30 hod     doma 

OFK Štart Prenčov - TJ Sokol Repište    

12. kolo     23. 10. 2022     14:00 hod   

TJ Družstevník Lovčica Trubín - OFK Štart Prenčov 

13. kolo     29. 10. 2022     14:00 hod      doma 

OFK Štart Prenčov - OŠK Brehy         

14. kolo     25. 3. 2023     15:00 hod     

OFK Štart Prenčov - Futbalový klub Hronský Beňadik doma 

15. kolo     2. 4. 2023     15:30 hod     

ŠKF Kremnica - OFK Štart Prenčov 

16. kolo     8. 4. 2023     15:30 hod     doma     

OFK Štart Prenčov - MFK Žarnovica   

17. kolo     16. 4. 2023     16:00 hod    

OŠK Lutila - OFK Štart Prenčov 

18. kolo     22. 4. 2023     16.00 hod    

OFK Štart Prenčov - TJ Družstevník Janova Lehota doma 

19. kolo     30. 4. 2023     16:00 hod    

Telovýchovná jednota Lovča - OFK Štart Prenčov 

20. kolo     6. 5. 2023     16:30 hod   

OFK Štart Prenčov - TJ Sokol Tekovská Breznica doma 

21. kolo     13. 5. 2023     16:30 hod     doma    

OFK Štart Prenčov - ŠK Voznica     

22. kolo     21. 5. 2023     17:00 hod    

TJ Inter Horná Ves - OFK Štart Prenčov  

23. kolo     27. 5. 2023     17:30 hod     doma    

OFK Štart Prenčov - OŠK Hodruša – Hámre   

24. kolo     4. 6. 2023     17:30 hod    

TJ Sokol Repište -  OFK Štart Prenčov 

25. kolo     10. 6. 2023     17:30 hod     doma    

OFK Štart Prenčov - TJ Družstevník Lovčica- Trubín  

26. kolo     18. 6. 2023     18:00 hod    

OŠK Brehy - OFK Štart Prenčov 

 

 

      Kamil Chovan               Monika Chovanová 

     prezident klubu               klubový manažér 
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4 piatkové večery budú patriť filmovej produkcii. Obec Prenčov si 

pre Vás pripravila   L E T N É    K I N O   pod  holým  nebom 

v areály Kultúrneho domu (komunitnej záhrade). Príďte si posedieť 

a stráviť príjemný večer v spoločnosti filmových hrdinov :-)  Pripra-

vili sme si pre Vás tieto filmové tituly (začiatok bude po zotmení) : 

19. august 2022 

DVE NEVESTY JEDNA SVADBA - komédia ČR, 2017 

Marie je typická mestská singl. Pracuje ako úspešná televízna moderá-

torka, ale vo vzťahoch má dar priťahovať iba hlupákov. Naopak, jej ses-

tra už toho pravého našla a plánuje svadbu...  

26. august 2022 

TAXI 5 - akčná komédia Francúzsko, 2018 

Parížsky policajt je proti svojej vôli prevelený do Marseill. Bývalý komi-

sár, teraz primátor mesta, ho poverí špeciálnou úlohou. Má zlikvidovať 

gang talianskych zlodejov, ktorí v atraktívnych Ferrari vykrádajú jedno 

klenotníctvo za druhým. Lenže...    

2. september 2022 

ROMÁN PRO POKROČILÉ - komédia ČR, 2019  

Aký je život rozvedených mužov oddelených naštvanou exmanželkou 

nielen od stola, postele ale aj účtov? Ako zapôsobí rozvod na ich morál-

ku a sebavedomie?  

9. september 2022 

VALERIANA - dobrodružný film, Francúzsko, UK, 2017 

Veľkolepá adaptácia ikonického komiksového románu pod taktovkou 

režisérskeho mága Luca Bessona. O presnom čase budete včas infor-

movaní  

POZÝVAME   VÁS... 

INFORMÁCIA  K  BLÍZIACIM SA VOĽBÁM 

Kandidáti na starostu obce alebo poslanca OZ sa môžu o 

mandát vo voľbách uchádzať 2 spôsobmi, a to ako nezávislý kan-

didát alebo nominant politickej strany alebo koalície. 

Za poslanca OZ môže byť zvolený občan Slovenskej republi-

ky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a 

najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.  

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má 

trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 ro-

kov veku. 

Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, 

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie ne-

bolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

Kandidatúra vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov nie je 

prekážkou pre kandidatúru v komunálnych voľbách. 

 Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby do 

obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu ob-

ce v listinnej forme osobne v stanovenom termíne.  

 

Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj pro-

stredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil, 

toto splnomocnenie tvorí povinnú prílohu kandidátky.  

Prílohu kandidátky tvorí aj podpisová listina, na ktorej volič 

vyjadruje podporu konkrétnemu kandidátovi. Minimálny počet pod-

pisov na podpisovej listine je stanovený zákonom a odvíja sa od 

počtu obyvateľov v obci, u nás je minimálne 100 podpisov (iba 

osoby staršie ako 18 rokov môžu podpísať)  

Kandidát na poslanca môže zároveň kandidovať aj na sta-

rostu obce. V takomto prípade môže byť použitá 1 podpisová listi-

na, z ktorej ale musí byť zrejmé, že kandiduje súčasne na poslan-

ca OZ aj na funkciu starostu obce. Originál podpisovej listiny ide 

iba k jednej kandidátke, pri druhej je priložená fotokópia. 

Kandidátku pre nezávislého poslanca, ako aj všetky ostatné  

nájdete na www.prencov.sk alebo na obecnom úrade.  

V prípade, že má občan záujem kandidovať na funkciu starostu 

obce alebo poslanca obecného zastupiteľstva ako nominant politic-

kej strany je potrebné, aby kontaktoval regionálneho zástupcu poli-

tickej strany. Ten mu následne poskytne potrebné informácie k 

spôsobu a náležitostiam podania nominácie - kandidátnej listiny. 


