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• Vážení spoluobčania

Prichádzame
k Vám s našim prvým
tohtoročným vydaním
Obecného spravodajcu,
ktorým Vám chceme
priblížiť najnovšie
udalosti z posledného
obdobia nášho
spoločného života v obci.
A naozaj bolo o čom
písať.
Sme po Vianociach – najkrajších sviatkov v roku a môžem
zodpovedne povedať, že aj tie
naše „Štiavnické Vianoce“ sme
prežili pokojne, v láske, mieri
a porozumení. Duchovne sme
pookriali a do nového roku vykročili s očakávaním, že hádam aj to
zlé čo nás obklopuje z pohľadu
celospoločenských udalostí, či

udalostí z našej samosprávnej
politiky sa v konečnom dôsledku
na dobre obráti. Ostáva veriť, že
našich ďalších úspešných aktivít bude omnoho viac. Aspoň
tak nám to sľubujú naši politici v rámci predvolebných
sľubov a rozsiahlejšie kampane nás čakajú v najbližších dňoch. Za svoje lepšie
postavenie a podmienky
bojujú zdravotné sestry,
učitelia. U nás v samospráve
sa nám dýcha trošku voľnejšie,
v priebehu minulého roka sa
vedeniu ZMOS-u podarilo presadiť navýšenie objemu finančných
prostriedkov z podielových daní
na 70 %. Veľmi ťažko sa nám však
presadzuje reálne, spravodlivé
a zmysluplné naplnenie a prerozdelenie rozpočtu pri súčasnom
rozložení síl v obecnom zastupiteľstve. Čaká sa však na podpis
zmluvy v rámci schváleného
projektu TAKE AWAY, kde sme
boli vybraní do skupiny 150 obcí,
ktoré budú prostredníctvom
úradu splnomocnenca prioritne
dotovaní pri riešení problematiky občanov Rómov, hlavne čo sa
týka bývania a vzdelávania.
Bilancovať za všetkých nie je
možné – to musí urobiť každý
sám. Za všetkých by som však
mala päť spoločných prianí:
nech sme všetci zdraví, každý
deň veľa radosti a menej zlosti,
dobré medziľudské vzťahy, bez-
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prostredná ľudskosť a posledným
mojim prianím a takým najdôležitejším nech je to, aby každý
našiel v sebe silu brániť dobro,
česť a pravdu.
Chcem poďakovať Vám všetkým za pripomienky a názory, ale
aj za opodstatnenú kritiku, ktorá
nás tiež posunula o čosi ďalej.
Tak isto sa Vám chcem poďakovať za dobre odvedenú prácu na
Vašich pracoviskách a vo Vašich
rodinách. Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí
akoukoľvek mierou prispeli k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného
života, pretože budúcnosť obce
je hlavne v rukách jej občanov.
Chcem tiež poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí počas roka
prispievali na mnohé akcie viac,
či menej atraktívne, ktoré sa svoju
významnosťou stávajú pre nás
Štiavničanov neodmysliteľné.
A už úplne na záver by som
Vám, vážení spoluobčania,
možno dala do pozornosti pre
ďalšie napredovanie v novom
roku 2016, jedno staré Dánske
príslovie: „Okolnosti nikdy nie sú
také dobré, aby človek nemusel
mať strach, ale ani také zlé, aby
stratil všetku nádej.“

Vianočné darčeky…
» strana 2-5

Opýtali sme sa…
» strana 6

Ďakujem Vám.

Miestny spolok červeného kríža a Obec Spišský
Štiavnik, pozývajú deti, mládež a dospelých na
FAŠiANGOVý SPrieVOD MASieK
6. februára 2016 o 16,00 hod. pred farou.
Sprievod bude pokračovať obcou do Urbárskeho
domu, kde bude ľudová veselica.
Vstupné 1 € (šiška a čaj)

Darcovia krvi
» strana 8

Hasiči bilancovali
» strana 9
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• Ako sme v škôlke prežili predvianočný čas

Spoločenská
kronika

Jedného dňa, keď sme
sa v škôlke zobudili po
obedňajšom odpočinku,
čakalo nás prekvapenie.
Na oknách boli vločky,
ktoré zasnežili krajinky,
stromy, zvieratká,
snehuliakov, a preto sme
mali pocit, že aj k nám
konečne zavítala pani
Zima, hoci vonku to tak
nevyzeralo.

IV. ŠTVRŤROK 2015

Novorodenci
• Alexandra Pačajová
• Miroslav Žiga
• Rebeka Ordzovenská
• Jana Žigová
• Cyril Žiga
• Ela Korenková
• Kevin Pačaj
• Jakub Lacko
• Róbert Mirga
• Matúš Lacko
• Jana Žigová
• Branislav Štajer

Príchod Vianoc nám však
potvrdil aj stromček, ktorý zrazu
stál vo veľkej triede, keď sme
sa prebudili. To spanie v škôlke
vlastne nie je až také hrozné,
pretože občas nám prinesie aj
nejaké prekvapenie. Veľmi veľa
času pred Vianocami sme strávili
nacvičovaním vianočného programu. Bolo to trošku únavné
a nudné, ale oplatilo sa. Lebo po

Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Justína Žigová, Priečna
• Koloman Pačaj, Priečna
• Amália Sýkorová, Priečna
• Štefan Házy, Kláštorná
65 rokov
• Štefan Šulc, Kvetná
• Marta Tomášová, Slnečná
• Terézia Javorská, Mlynská
• Mária Martinková, Hlavná
• Ján Javorský, Hlavná
• Ján Bombara, Kláštorná

nekonečnom opakovaní básničiek a spievaní pesničiek predsa
len prišiel aj k nám. Mikuláš. Bez
čerta, len s anjelikmi. Vraj sme
dobré deti. Páčilo sa mu, ako sme
spievali a recitovali. Usmieval sa,
každý mu povedal svoje meno
a potom dostal balíček plný sladkostí. Veľmi sme sa tešili z príchodu Mikuláša.
Ďalšie dni sme zase cvičili
vianočný program. Pani učiteľky
nás chválili, že nám to ide stále
lepšie a lepšie. Jeden deň sme,
ale predsa robili niečo zaujímavé. Upiekli sme si perníčky. Také
ozajstné, nie z plastelíny, dali sa
aj jesť. Sami sme si ich vykrajovali, poukladali na plech a teta
kuchárka nám ich upiekla. Boli
vynikajúce. Perníčky by sme
mohli piecť aj každý deň.
Po ďalšom cvičení programu
sme sa konečne dočkali poobedia, kedy prišli naše mamky,
ockovia a všetci, čo nás majú

radi. Pani učiteľky povedali, že tak
krásne spievať, recitovať a tancovať nás ešte nikdy nevideli. Boli
na nás veľmi hrdé. Po programe
sme si pochutnali na vynikajúcich
dobrotách, ktoré pripravila pani
kuchárka aj naše mamky. Bol to
najlepší deň v škôlke, hoci domov
sme odchádzali už po tme. Na
druhý deň boli deti z veľkej triedy
potešiť vianočným programom
starkých v Domove dôchodcov.
A viete čo bolo najkrajšie?
Keď sme sa po jednom spinkaní
zobudili a pod stromčekom boli
darčeky. Strašne veľká kopa darčekov. Hračky, skladačky, autíčka,
korunky pre princezné, puzzle,
dokonca aj piesok sme dostali.
A to asi preto, že sa snažíme byť
dobrí. Možno aj preto, že nás má
Ježiško rád. A asi aj preto, že sme
krásne vystupovali na programe.
Veď ste nás možno aj videli v kultúrnom dome na Štiavnických
Vianociach…
(Monika Cehulová)

70 rokov
• Štefan Martinko, Lúčna
75 rokov
• Martin Mičko, Kláštorná
• Viliam Noga, Hlavná
• Mária Ondrušová, Priečna
80 rokov
• Katarína Martinková, Mlynská
85 rokov
• Helena Marczyová, Hlavná
Prajeme im pevné zdravie!
Opustili nás
• Mária Janíková
• Emil Dubravský
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili
štyria občania, odsťahovali sa
piati obyvatelia. K 31. 12. 2015
bolo v našej obci 2514 obyvateľov, z toho 1273 mužov a 1241
žien. Z toho 1758 dospelých
a 756 detí.

Mikuláš v MŠ (autor foto: M.J.)

• Mikuláš prišiel na koči
Večer 5. decembra 2015 sa
našou dedinou rozliehalo zvonenie rolničiek. Deťom bolo
jasné, že to bude svätý Miku-

láš. A naozaj… Kto čakal pred
domom, ten sa dočkal. Prišiel vo
veľkej hmle, s anjelikmi a na krásnom koči. Bol vzorne pripravený

a sladké darčeky mu vykúkali
z koča. Potešil nás všetkých – deti
aj rodičov. Mikuláš, ďakujeme
a tešíme sa o rok…
(Martina Mizerová)

(O.R.)

Z obecného
zastupiteľstva
» 13. a 14. zasadnutie OZ sa
neuskutočnilo.
(pokračovanie na strane 3)

Štedrý Mikuláš s anjelikmi (autor foto: Katarína Mizerová)
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• Spomíname na Vianoce…
Aj Vám sa vidí, že
tohtoročné Vianoce
prešli nejako rýchlo?
Hovorí sa, že je to tým,
že sme stále starší
a starší a deti predsa len
prežívajú tieto najkrajšie
sviatky roka inak.

Ja mám na to iné vysvetlenie.
Stále som premýšľala, prečo to
tak rýchlo ubehlo. Prišla som

na toto: stále som čakala na
tú bielu snehovú romantiku.
Každý deň som dúfala, že zajtra
to príde. A stále nič! Do Silvestra tu bola len celodenná hmla
a potom len špinavé blato na
chodníkoch. Viem, že Vianoce
nie sú len o snehu a darčekoch,
ale pre nás kresťanov sú hlavne
nádejou a radosťou z narodenia
Ježiša Krista. Ale aj tak. To mrazivé
trblietanie mi chýbalo. Kalendár
ale nepustí a pred odchodom na

(pokračovanie zo strany 2)

prázdniny sme sa stretli na vianočnej besiedke v škole. Chodba
žiarila nádhernou výzdobou
a stromček svietil v očakávaní
Vianoc. Deti tancovali, spievali,
vinšovali a predviedli divadielko
aj detskú operu. Všetky tieto ich
výkony hostia ocenili potleskom.
Pripomeňte si tú predvianočnú
náladu a pozrite si fotografie
a video na našej webovej stránke
www.zsspisskystiavnik.sk
(Mária Martinková)

Vianočné vystúpenie v ZŠ (autor foto: Eva Tardová)

• Páni poslanci, chceme naspäť našu knižnicu
Mám dve deti, ktoré
túto možnosť využívajú
naplno. Dcéra
navštevuje knižnicu
a vypožičiava knihy
aj svojmu bratovi,
lebo kupovať všetky
knihy v dnešnej dobe je
pridrahá záležitosť.
Čas, ktorý ste im vyhradili na

výmenu kníh, nestačí. Potrebovali by sme naspäť ten rozvrh
hodín, ktorý tam bol. Pracujem aj
v tunajšej základnej škole. Každá
kolegyňa z 1. – 4. ročníka využíva knižnicu. Plánujeme si tam
exkurzie, aby žiaci mohli vidieť
ako knižnica funguje, čo sa tam
dá všetko robiť. Nakoniec sa žiaci
stávajú novými členmi - čitateľmi našej knižnice. V triede mám
16 žiakov, a tí tiež navštevujú

knižnicu. Chodia tam veľmi radi
a hrdo mi na vyučovaní ukazujú
knihy, ktoré si vypožičali. Knižnica je inštitúcia, ktorú v našej
obci veľmi potrebujeme, vítame
a knižný fond, ktorý má, naplno
využívame. Zmeňte, prosím,
svoje rozhodnutie a vráťte aj
svojim deťom čas, ktorý potrebujú na pokojné vypožičiavanie
kníh. Ďakujem.
(Martina Mizerová)

• Aké mená „leteli“ v roku 2015?
V posledných rokoch
si držia prvé priečky
najobľúbenejších mien
stále Emky, Sofinky,
Ninky a u chlapcov
Jakubkovia, Adamkovia
či Miškovia.
Nájdu sa však aj rodičia, ktorí sa
neuspokoja s klasickými slovenskými menami. Mená ich bábätiek potom pôsobia tak, akoby
fantázia rodičov nemala medze.
V iných krajinách sú to bežné
mená, na Slovensku však znejú
priam exoticky. A tak môžeme

stretnúť dievčatá, ktoré sa volajú
Boglárka, Virág, Chimamanda
alebo Anouk. Chlapci rozhodne
nezaostávajú a rodičia im dali do
rodného listu zapísať Bendegúz,
Rock, Bálint, ba aj Rolex.
Mená inšpirované venezuelskými telenovelami sa ešte stále
kde‑tu vyskytnú, ale napríklad
Vinetou či Ribana nebolo tento
rok použité ani raz.
Veľa ľudí si myslí, že rodičia
si mená pre deti jednoducho
vymyslia. Nie je to však tak. Rodič
musí hodnoverne dokázať, že
meno existuje a má pôvod v inej
krajine, až potom matrikárka

meno zapíše.
Top desať dievčenských mien
v roku 2015:
Sofia (876), Nina (725), Ema
(690), Natália (679), Viktória (673),
Kristína (528), Nela (524), Laura
(521), Michaela (451), Eliška (440).
Top desať chlapčenských mien
v roku 2015:
Adam (1107), Jakub (1062),
Michal (929), Tomáš (895),
Samuel (882), Martin (868), Filip
(798), Lukáš (766), Matej (741),
Matúš (707).
(Článok je prevzatý
z Obecných novín 12. 1. 2016)

»
15.
zasadnutie
OZ/4. 11. 2015
OZ schválilo program OZ. OZ
určilo a schválilo do návrhovej
a mandátovej komisie p. Jána
Koňu a Ing. Matúša Korheľa, za
overovateľov zápisnice p. Cyrila
Žigu a Dušana Lacka. Mandátová a návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 9
z 9 poslancov (100 %) a OZ bolo
uznášania schopné. OZ zobralo
na vedomie správu o kontrole
plnenia uznesení.
OZ znižuje plat starostky obce
Spišský Štiavnik na minimálnu tabuľkovú hodnotu (návrh
neprešiel).
OZ poverilo finančnú komisiu zaoberať sa uznesením
č. 77/2015 a stanoviť kritériá na
výberové konanie pre právnu
pomoc obce Spišský Štiavnik.
OZ vylúčilo z finančnej komisie
Ing. Martina Hudzíka a Danielu
Martinkovú a navrhlo nových
členov do finančnej komisie
Radoslava Ščuku a Patrika
Tomajka. OZ navrhlo doplniť do
komisie pre výstavbu, životné
prostredie a územné plánovanie Radoslava Ščuku a Cyrila
Žigu. OZ schválilo zmenu
podpisového práva na bankové prevody z Dušana Lacka
na Romana Čonku. OZ zrušilo
uznesenie č. 5/2010 v znení:
„OZ udeľuje súhlas Ing. Korenkovi s členstvom štatutárneho
orgánu obchodnej spoločnosti
a to konateľ spoločnosti Brantner Poprad, s. r. o.“
OZ na základe prehlásenia
spoločnosti Geo Gro neschválilo spoločnosť pre geografické
a kartografické práce v obci.
»
16.
zasadnutie
OZ/4. 12. 2015
OZ schválilo program OZ po
doplnení bodu rôzne a vypustení bodov: 13, 15, 16. OZ
určilo a schválilo do návrhovej
a mandátovej komisie Dušana
Lacka a Cyrila Žigu, za overovateľov zápisnice Jaroslava Lacka
a Ing. Gabriela Chripka. Mandátová a návrhová komisia OZ
konštatovala, že bolo prítomných 8 z 9 poslancov (88 %)
a OZ bolo uznášania schopné.
a/ OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení, v plnení
ostávajú uznesenia 76/20105,
125/2015, 126/2015, 134/2015,
135/2015 a 93/2015. V rámci
tohto bodu OZ nepotvrdilo
platnosť uznesení č. 153/2015,
154/2015 a 151/2015.
b/ OZ schválilo finančný príspevok pre B. P., bytom Spišský
Štiavnik vo výške 1000 € na
schodolez. OZ sa uznieslo na
(pokračovanie na strane 4)
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Všeobecne záväznom nariadení
obce Spišský Štiavnik č. 1/2016
o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky. Tiež sa
uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Spišský
Štiavnik č. 2/2016 o umiestňovaní volebných plagátov. OZ sa
uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2016 s tým,
že v pôvodnom znení budú
zapracované zmeny v zmysle
návrhu kontrolóra obce
Ing. Korenka. OZ doporučilo
prehodnotiť na najbližšom
zasadnutie návrh VZN č. 4/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ
a školského zariadenia, OZ sa
neuznieslo na VZN č. 4/2016.
OZ sa uznieslo na Všeobecne
záväznom nariadení č. 5/2016
o odpadoch po zapracovaní
pripomienok k bodu 1. 1. 9,
3. 4. 2, 1. 2. 1, 15. 2. OZ schválilo Sadzobník poplatkov obce
Spišský Štiavnik na rok 2016
po zapracovaní pripomienok komerčný oznam v miestnom
rozhlase 10 €/hodinu. OZ schválilo Dodatok č. 17 k Zmluve
o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
z obce Spišský Štiavnik s firmou
Brantner Poprad, s. r. o.
OZ zobralo na vedomie správu
kontrolóra obce o vykonanej
kontrole o využívaní služobných motorových vozidiel
a správu kontrolóra obce
o vykonanej kontrole - nájomné
zmluvy obce Spišský Štiavnik,
OZ odporučilo upraviť nájomné
zmluvy v zmysle navrhnutých
opatrení. OZ zobralo na vedomie správu kontrolóra obce
o čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2015
a schválilo úpravu rozpočtu
obce na rok 2015 rozpočtovým
opatrením č. 3/2015. OZ zobralo na vedomie príkaz starostky
obce na výkon inventarizácie
majetku obce, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na rok
2015 a harmonogram priebehu
inventarizácie majetku obce za
rok 2015. OZ schválilo zámer
odpredať pozemok záhradka
pri bytovom dome súp. č. 4,
žiadateľ L. F., Poprad o výmere
v zmysle spracovaného GEO
plánu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. OZ nedoporučilo využiť ponuku Jána
Kuru - orientácia záchranných
zložiek v obci. OZ zobralo na
vedomie žiadosť J. Ž., o finančný príspevok a ukladá sociálnej
komisii preveriť potrebu pridelenia finančného príspevku. OZ
navrhuje cenu na odkúpenie
pozemkov na výstavbu nájom(pokračovanie na strane 5)

• Vianočné duchovné darčeky
Prvý darček - ten sme si rozbalili už 6. decembra 2015 o 14.00 h.
v Kostole Narodenia Panny Márie
v Spišskom Štiavniku. Pod režisérskou taktovkou Ing. Márie
Hudzíkovej nám členovia Klubu
dôchodcov priblížili udalosť
Nepoškvrneného počatia Panny

Márie. Hlavnými účinkujúcimi
boli: Mária Dulovičová, Mária
Martinková, Magdaléna Neubellerová, Anna Lavríková, Alžbeta
Korheľová, Mária Maliňáková,
Mária Martinková a Štefan Šulc.
Spevokol z Klubu dôchodcov
spieval vianočné piesne a na kla-

víri sprevádzal, dlhoročný kantor
v našej obci, František Tokarčík.
Účinkujúcich, ktorí podali vynikajúce herecké a spevácke výkony
ocenili aj prítomní diváci bohatým potleskom. Na záver vyslovil
uznanie aj vdp. farár Mgr. Daniel
Šalát.
(Martina Mizerová)

Účinkujúci z Klubu dôchodcov (autor foto:M.J.)

• Štiavnické Vianoce
Dňa 27. decembra
2015 o 14.30 h sa
v Urbárskom dome
v Spišskom Štiavniku
naplnilo hľadisko
divákmi všetkých
vekových kategórií.
Pani Oľga Rákociová
privítala hostí aj
účinkujúcich.

Po básni, ktorú predniesol
Marián Palárik, vystúpili deti
z Materskej školy v Spišskom
Štiavniku s piesňami a básničkami. Žiaci Základnej školy v Spišskom Štiavniku predviedli tance
a piesne. Potom pokračovali členovia Klubu dôchodcov, ktorí si
pripravili a nacvičili pokračovanie
historických udalostí spojených
s narodením Ježiša Krista. Réžiu

mala opäť Ing. Mária Hudzíková.
Spevokol z Klubu dôchodcov
sprevádzal na klavíri František
Tokarčík.
Pani starostka obce Bc. Mária
Kleinová poďakovala účinkujúcim za nádherný program a na
záver zaznela Tichá noc, ktorú si
nôtili všetci prítomní.
(Martina Mizerová)

Vystúpenie detí zo ZŠ (autor foto: M.J.)
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Vystúpenie členov klubu dôchodcov (autor foto:M.J.)

• Netradičný vianočný koncert
Koncert sa konal 2. januára
2016 o 17.00 h v Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku. Zbor ANIMA pod vedením
Mgr. Lívie Šavelovej predviedol

krásne vianočné piesne a koledy,
ktoré si môžete vypočuť a pripomenúť na zázname Maroša Javorského na www.spisskystiavnik.
sk. Atmosféru pred nádherne

vyzdobenými jasličkami dopĺňal
slovom a prosbami náš vdp. farár
Mgr. Daniel Šalát. Bol to dokonalý duchovný zážitok, z ktorého
budeme čerpať celý rok.
(Martina Mizerová)

ných bytov v lokalite rómskej
osady 5,50 €/m2. Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku
vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra v obci Spišský Štiavnik
v zmysle § 18 a ods. 2 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Predpoklady na výkon
funkcie hlavného kontrolóra:
1. ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie ekonomického alebo právnického
zamerania; 2. nezlučiteľnosť
funkcie hlavného kontrolóra
s funkciou uvedenou v § 18
odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení; 3. skúsenosti v oblasti kontroly verejnej
správy. S úväzkom 0,4 fondu
pracovnej doby. OZ doporučilo
starostke obce vyhlásiť voľby
hlavného kontrolóra v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb., a doporučilo zverejniť vyhlásenie voľby
v Podtatranských novinách. OZ
poverilo v zmysle § 12 ods. 2
prvá veta, odst. 3 tretia veta ods.
5 tretia veta ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Jána Kalakaja,
poslanca OZ zvolávať a viesť
zasadanie OZ. OZ schválilo za
členov komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone
funkcie verejných funkcionárov pri OZ Ing. Matúša Korheľa
a Ing. Gabriela Chripka.
»
17.
zasadnutie
OZ/4. 12. 2015
sa neuskutočnilo

Spevácky zbor ANIMA (autor foto: M.J.)

• Koncert študentov slovenských konzervatórií
Čaro sviatočných dní umocnil
aj operný spev našej rodáčky
Pavly Hudzíkovej a ďalších študentov slovenských konzervatórií, ktorí nám predviedli svoje
majstrovstvo a spievali skladby

od svetoznámych autorov. Koncert sa konal 6. januára 2016
o 16.00 h. v Kostole Narodenia
Panny Márie v Spišskom Štiavniku. Na záver koncertu všetkým
účinkujúcim poďakovala pani

starostka obce Bc. Mária Kleinová a vdp. farár Mgr. Daniel Šalát
vyslovil prianie, aby Pavla aj
naďalej robila našej obci dobré
meno. A to bol posledný darček,
ktorý sme dostali…
(Martina Mizerová)

Študenti konzervatórií (autor foto: Katarína Mizerová)

»
18.
zasadnutie
OZ/21. 12. 2015
OZ schválilo program OZ po
doplnení 3 bodov do bodu
rôzne. OZ určilo a schválilo
do návrhovej a mandátovej
komisie Jána Kalakaja a Cyrila
Žigu, za overovateľov zápisnice
Ing. Gabriela Chripka a Jaroslava Lacka. Mandátová a návrhová komisia OZ konštatovala, že
bolo prítomných 8 z 9 poslancov (88 %.) a OZ bolo uznášania schopné. OZ sa uznieslo na
VZN č. 4/2016 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa v MŠ a školského zariadenia. OZ schválilo podmienky
zmluvy na kúpu pozemkov na
výstavbu nájomných bytov
v rómskej osade. OZ zobralo
na vedomie stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce na r. 2016, 2017, 2018.
OZ schválilo rozpočet obce na
rok 2016 a zobralo na vedomie
výhľadový rozpočet na roky
2017 a 2018, rozpočet je schválený a vyrovnaný s pripomienkami. OZ zároveň odporučilo
(pokračovanie na strane 6)
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starostke vstúpiť do jednania
s Farským úradom na zmenu
účelu využitia budovy knižnice na prevádzkovanie komunitného centra. OZ schválilo
príspevok vo výške 200 € na
koncert pre P. H., Spišský Štiavnik. OZ schválilo bod 2.2 Zásady
odmeňovania poslancov OZ,
okrem mesačnej odmeny môže
OZ odsúhlasiť mimoriadnu
odmenu raz v roku, tiež schválilo odmenu, ktorú odporučila
finančná komisia pre poslancov
na zasadnutí finančnej komisie
dňa 30. 11. 2015. OZ zrušilo
uznesenie č. 174/2015 zo dňa
4. 12. 2015. OZ schválilo podmienky na obsadenie funkcie
hlavného kontrolóra,
a/ termín konania voľby hlavného kontrolóra Spišský Štiavnik
je 15. 2. 2016,
b/ pracovný úväzok hlavného
kontrolóra v rozsahu 40 %,
c/ poveruje starostku obce Spišský Štiavnik, aby podmienky na
obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra obce Spišský Štiavnik zverejnila
- na úradnej tabuli obecného
úradu v Spišskom Štiavniku,
- na webovej stránke obce Spišský Štiavnik,
- v novinách Podtatranské
noviny uverejniť inzerciu v termíne podľa 18 a ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení pred dňom ukončenia
pracovnej zmluvy terajšieho
kontrolóra obce a to s kvalifikačným predpokladom na
funkciu hlavného kontrolóra:
ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie, pracovný
úväzok začína 1. 3. 2016.

• Opýtali sme sa pána farára
Od septembra minulého
roku má naša obec
nového správcu farnosti.
Namiesto nášho
pána farára PaedDr.
Michala Mikulu, ktorý
odišiel do dôchodku,
nastúpil ťažkú prácu
starostlivosti o naše
duše náš bývalý pán
kaplán, teraz správca
farnosti Spišský
Štiavnik, Mgr. Daniel
Šalát. Oslovili sme ho
s prosbou o rozhovor
a položili sme mu
zopár otázok, ktoré by
mohli zaujímať našich
čitateľov.
Pán farár, zaujímalo by nás,
kedy a kde ste sa narodili
a vyrastali?
Narodil som sa v Ružomberku
10.augusta 1978. Vyrastal som
v malebnej dedinke, Liptovská
Osada, uprostred hôr.
Mali ste aj súrodencov alebo

né udalosti sa v mojom živote
nediali.
Kde ste študovali?
Prvý stupeň Základnej školy
v Liptovskej Osade a druhý
stupeň v Liptovských Revúcach.
Strednú školu som navštevoval
v Ružomberku. Študoval som
chémiu (na prekvapenie učiteľa
chémie nášho riaditeľa školy), po
maturite ma prijali do Kňazského
seminára biskupa Jána Vojtašáka
v Spišskej Kapitule. Tam sme boli
známi s mojím spolurodákom
seminaristom tým, že Liptovská
Osada, dedina našej diecézy,
poslala Záhradníka so Šalátom
do seminára.
Kňazskú vysviacku som prijal
v júni 2003.
Kde ste pôsobili ako kaplán
a ako dlho?
Ajajáj, tak to budem dlho rozprávať. Prvá moja kaplánka bola
Likavka, kde som bol rok. Po roku
ma preložili do farnosti Kňažia. Je
to časť Dolného Kubína. Tam som
bol tri roky. Potom, toto bude
ľuďom v Spišskom Štiavniku
veľmi blízke a známe, v Hruštíne,
kde bol aj váš rodák pán farár
Martinko. Strávil som tam rok. Po

(Za správnosť výpisu: O.R.)

Poplatky

V krátkosti k poplatku za komunálny odpad a dani z nehnuteľnosti na rok 2016
Sadzba poplatku
Správca dane určuje sadzbu
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na
obdobie jedného kalendárneho
roka:
• pri zavedenom množstvovom
zbere 0,0233 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
• pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny
0,0356 € za osobu a kalendárny deň, 13 € za osobu a kalendárny rok.
Správca dane určuje sadzbu
poplatku za drobný stavebný
odpad /DSO/ 0,037 €/kg.
U právnických osôb a podnika(pokračovanie na strane 7)

Mgr. Daniel Šalát (autor foto: M.J.)

ste jedináčik?
Mám ešte 2 súrodencov : brata
o rok mladšieho a o 10 rokov
mladšiu sestru.
Kto vás viedol na ceste
k Bohu?
To malo viac faktorov. Vyvíjalo
sa to spontánne medzi ľuďmi,
ktorí žili svoju lásku k Bohu.
Kedy ste sa rozhodli stať sa
katolíckym kňazom?
…Bolo to ešte v malom veku,
keď som pochopil, že toto je moja
cesta. Bol som asi šiestak na ZŠ.
Čo alebo aká udalosť bola pri
tomto rozhodnutí zlomová?
(Smiech) Žiadne nadprirodze-

roku ma preložili do farnosti Liptovské Sliače, kde som strávil tri
roky svojho života. Zo Sliačov ma
preložili do Popradu, kde som bol
dva roky a potom jedného krásneho dňa mi pán biskup povedal,
že idem za kaplána do Spišského
Štiavnika. Tu som bol dva roky
kaplánom a od 8.septembra 2015
som sa stal správcom farnosti.
Na ktoré miesto vášho pôsobenia najradšej spomínate
a prečo?
No. Tak na čo rád spomínam…
Určite rád spomínam na prvé
miesto. Na Likavku. To boli také
prvé kroky môjho kňazského

života. Ale aj na Kňažiu, kde som
strávil naozaj pekné tri roky. Rád
spomínam aj na Poprad, lebo to
je najväčšie mesto v našej diecéze. Bol som tam aj na svojej
diakonskej praxi počas štúdia
na bohosloveckej fakulte. Keď
som sa po ôsmich rokoch do
Popradu vrátil ako kaplán, pán
dekan Anton Oparty zažartoval
v telefóne pri rozhovore, že Drak
sa vracia (literárne dielo od Dobroslava Chrobáka).
Ste naším duchovným otcom
a správcom farnosti od septembra 2015. Aké pocity ste prežívali, keď vám bol doručený
menovací dekrét na správcu
farnosti Spišský Štiavnik?
V podstate Boh vyplnil všetky
moje sny. Vždy som chcel byť
kňazom vo farnosti, kde je kostol
zasvätený Panne Márii a v podstate som sa stal správcom farnosti v deň, keď oslavujeme jej
narodenie.
V našej farnosti je určite dosť
práce. Nepýtame sa na tú najťažšiu, prácu na duši, ale na tú
materiálnu. Ešte len začínate,
ale vieme, že sa vám už niečo
podarilo urobiť. Povedzte nám,
čo ste doteraz zvládli a prečo
ste sa rozhodli práve tak?
Vymenili sme plynový kotol vo
fare a chystáme sa na výmenu
okien. Rozhodol som sa začať
týmito prácami preto, aby sa
znížilo energetické a tým pádom
aj ekonomické zaťaženie budovy
a tým aj farnosti.
Aké plány máte do budúcnosti?
V podstate som všetko povedal veriacim na Silvestra. Čaká
nás veľa práce „ako na kostole“.
Je potrebné vymeniť krytinu na
streche kostola, okná, kúrenie,
prerobiť interiér, fasády, oplotenie…Ale verím tomu, že ľudia
v Štiavniku majú Boha a Cirkev,
milujúce srdce a že to spoločnými
silami zvládneme. Ale najdôležitejšia je práca na duši.
Našou budúcnosťou sú deti.
Ako sa im venujete a čo ich ešte
čaká?
Existuje farský detský spevokol, každý piatok sa deti stretávajú na fare. Verím tomu, že sa
bude v lete organizovať výlet
s deťmi. Skautská klubovňa sa
presťahovala do priestorov priľahlých k fare.
Ďakujeme za Váš čas a prajeme, aby sa Vám v našej farnosti
darilo.
(Mária Martinková)
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• Máme nové školské dielne
Asi ani jeden rezort
v našom štáte nie je
taký problémový, ako
je školstvo. Možno
ešte tak zdravotníctvo.
Od roku 1989 prešlo
školstvo niekoľkými
reformami. O ich
mizernej efektivite radšej
nebudeme diskutovať.
Ministri školstva sa
menia rýchlosťou
zmien ročných období,
no napriek tomu naše
školstvo nie je hodné
toho, aby sme naň mohli
byť hrdí, ako to bolo
pred rokom 1989. Každý
minister uvedie novú
reformu a každá z nich
vnesie do škôl ďalšie
a ďalšie problémy.
Najrozsiahlejšou reformou
bola reforma v roku 2008, kedy
učitelia horúcou ihlou vypracovávali počas prázdnin školské
vzdelávacie programy a dodnes
nemáme všetky učebnice.

O kvalite niektorých z tých čo už
máme, radšej pomlčím. Vtedy
bolo najdôležitejšie, aby naše
deti poznali cudzie jazyky. Od
septembra 2015 vošiel do platnosti inovovaný štátny vzdelávací program a jazyky už nehrajú
prvé husle. Teraz je prioritou,
aby boli deti manuálne zručné.
Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami
a osvojujú si základné pracovné
zručnosti a návyky, rozvíjajú
tvorivé technické myslenie. Pri
navrhovaní výrobkov v oblasti
dizajnu a pracovných postupov
spájajú praktické zručností s tvorivým myslením. Riaditelia škôl
dostali za úlohu do troch rokov
sprevádzkovať školské dielne.
Myšlienka dobrá, horšie je to
s tými dielňami. Tie boli po revolúcii zrušené a priestory dielní
boli prestavané na triedy, či iné
účelové miestnosti. O vybavení
dielní ani nehovoriac. Tak či tak,
príkaz z ministerstva musíme
splniť (aj keď nám na to nikto
nedal financie, lebo výzvy boli
len na vybavenie už existujúcich
dielní) a pustili sme sa v októbri
2015 do rekonštrukcie budovy
pri našej ZŠ. Predtým slúžila ako

(pokračovanie zo strany 6)

školské dielne, ale teraz vyzerala
skôr ako budova pred asanáciou.
Začali sme nielen od podlahy, ale
doslova od zeme. Budovu sme
odvodnili, zaizolovali, na podlahu
sme dali nivelačnú vrstvu a dielne
mohli dostať nové podlahy. Aj
okná a dvere na budove sú nové.
Elektroinštalácia už dávno nevyhovovala bezpečnosti a preto
sme ju vymenili. Zo stropu svietia nové svietidlá a aj strecha je
opravená. Zvody dažďovej vody
zo strechy nám zmizli, pretože sa
dali speňažiť v druhotných surovinách. Teraz sú z plastu. Veríme,
že tento materiál už nebude
zlodejov lákať. Krásna silikónová fasáda žiari žltou farbou
ako slniečko a budova konečne
nešpatí školský dvor. Od februára 2016 už budeme v dielňach
vyrábať rôzne výrobky z dreva,
či iných materiálov. Deti budú
pracovať na nových dielenských
stoloch a používať budú celkom
novučičké nástroje na obrábanie.
Veľmi sa tešíme, že sa nám táto
rekonštrukcia podarila, i keď sme
ju celú (aj s vybavením dielní)
zrealizovali z vlastného rozpočtu,
bez Európskej únie či zaťaženia
obecného rozpočtu.
(Mária Martinková)

Školské dielne pred rekonštrukciou (autor foto: Mária Martinková)

Školské dielne po rekonštrukcii (autor foto: Eva Tardová)

teľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods. 4 zákona
o miestnych daniach a poplatku
vynásobí koeficientom s hodnotou 1.
Podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku
Ak poplatník požiada v zmysle
tohto nariadenia a predloží
podklady uvedené v ods. 1,
správca dane vráti poplatok
alebo jeho pomernú časť:
• fyzická osoba potvrdenie
o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
• fyzická osoba list vlastníctva,
zrušenie nájomnej zmluvy –
výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať byt,
nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný
sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľností ako
vodná plocha,
• právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej
zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia
užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
iný účel ako na podnikanie,
• podnikateľ list vlastníctva,
zrušenie nájomnej zmluvy –
výpoveď, ktoré preukážu
zrušenie oprávnenia užívať
nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania.
Ak poplatník požiada v zmysle
nariadenia a predloží podklady
uvedené v ods. 2 správca dane
zníži alebo odpustí poplatok
alebo jeho pomernú časť:
• potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný
alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie,
alebo potvrdenie o inom
pobyte v zahraničí,
• potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný
alebo trvalý pobyt v na území
Slovenskej republiky – mimo
trvalého bydliska,
• potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti
alebo potvrdenie o prechodnom pobyte - poskytne sa
najnižšia sadzba 2,41 €/ročne,
• potvrdenie o hospitalizácii
(pokračovanie na strane 8)
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v zdravotníckom zariadení,
• potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
• potvrdenie o výkone trestu
odňatia slobody,
• potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti
v prospech obce,
• potvrdenie obce o trvalom
pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na
Obecnom úrade obce Spišský
Štiavnik,
• čestné vyhlásenie o príležitostnom užívaní nehnuteľnosti.

• Štiavnický ples
Sála Urbárskeho domu
bola už po štvrtý
krát dejiskom nášho
Štiavnického plesu.
Nakoľko je tohtoročné
fašiangové obdobie
krátke, ples sa konal už
23. januára.

Záštitu nad týmto plesom
prevzali DHZ Spišský Štiavnik
a Ščavničan, o.z. Po dlhých
prípravách sa sála zmenila na
nepoznanie a my sme boli pripravení privítať hostí. Do tanca
hrala skupina Duo Mayor, ktorú si
všetci pochvaľovali. V tanečných
prestávkach mali hostia možnosť

súťažiť a tiež sa mohli pokochať
umením tanečnej skupiny Active
8. Po polnočnej večeri prišla na
rad bohatá tombola v ktorej bolo
viac než päťdesiat cien. Plesajúci
sa v dobrej nálade zabávali do
skorých ranných hodín.
(G.Ch.)

Daň zo stavieb
Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona
o miestnych daniach a poplatku
je 0,033 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
Ročnú sadzbu dane zo stavieb
uvedenú v ods. 1 správca dane
zvyšuje pre:
• stavby na bývanie a drobné
stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu na
0,05 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
• stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu na
0,08 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
• chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 0,253 € za
každý aj začatý m2 zastavanej
plochy,
• samostatne stojace garáže na
0,253 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
• stavby hromadných garáží na
0,253 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
• stavby hromadných garáží
umiestnených pod zemou na
0,253 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
• priemyselné stavby, stavby,
slúžiace energetike, stavby,
slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu na 0,540 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
• stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
na 0,800 € za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy,
• ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na
0,362 € za každý aj začatý m2
(pokračovanie na strane 9)

Vystúpenie tanečnej skupiny Active 8 (autor foto: R. M)

• Ocenenie darcov krvi
Miestny spolok
Slovenského červeného
kríža v Spišskom
Štiavniku tak ako každý
rok, aj 13. decembra
2015 zorganizoval akciu
„Ocenenie darcov krvi“.
Do pekného útulného prostredia Klubu dôchodcov sme pozvali všetkých 35 darcov krvi (z toho

už dvaja rómski darcovia), ktorí
z našej obce za rok 2015 darovali krv. Vážime si každého darcu,
odvahu a ústretovosť, pretože
krv môže potrebovať každý z nás.
Máme aj dosť mladých, taktiež
už zlatého, strieborných a bronzových darcov. Spolu s pani starostkou a jej príspevkom z OÚ
dostal každý darca darček aj
s poukážkou Jednoty. S poďakovaním, uznaním a pri občerstvení

sa posedenie nieslo v príjemnej
atmosfére, aj so zážitkami pri
darovaní krvi. ĎAKUJEME ešte
raz!
Musím pripomenúť, že ak by
sme takéto ocenenie chceli robiť
aj v ďalšom období, je potrebné,
aby sa každý darca v roku 2016
nahlásil - MS SČK, pretože zoznamy darcov už nie je možné získať
kvôli ochrane osobných údajov.
(Mária Mencáková)

Darcovia krvi (autor foto: M.J.)
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• Výročná členská schôdza TJ Spišský Štiavnik
V priestoroch R&J sa
v sobotu 16. januára
2016 konala výročná
členská schôdza TJ.

Schôdze sa zúčastnili členovia
futbalového a stolnotenisového
oddielu a tiež členky, ktoré cvičia
aerobik. Po otvorení schôdze boli
prezentované správy o činnosti
jednotlivých oddielov a o stave
financií. V diskusii sme potom

rozobrali pozitívne, ale aj negatívne udalosti za posledný rok. Po
skončení oficiálneho programu
schôdze nasledovalo občerstvenie a družná debata všetkých
prítomných športovcov.
(G.Ch.)

• Hasiči bilancovali
Tak ako každoročne aj
tento rok sme začiatkom
januára bilancovali našu
činnosť za rok 2015
na výročnej členskej
schôdzi.
A bilancovať sme mali naozaj
čo. Našou prvoradou úlohou je
pomáhať v krízových situáciách,
zasahovali sme 23 krát pričom 3
krát to bol požiar a 19 výjazdov
bolo technického charakteru.
Organizovali sme kultúrnospoločenské podujatia ako tradičné
a obľúbené Jánske ohne, Katarínsku zábavu a oslavu nášho
patróna sv. Floriána. Pre našich
členov a a ich rodinných príslušníkov sme v lete organizovali
spoločný výlet, kde sme splavovali na pltiach Váh a okúpali sa
na kúpalisku Vadaš v Štúrove.
Organizovali sme štyri hasičské

súťaže, kde sa naši vôbec nestratili. Práve naopak. Naše družstvá
obsadili popredné miesta. Za
organizáciu súťaží sme obdŕžali ďakovné listy „Za príkladnú
organizáciu“ od OV DPO Poprad
a KV DPO Prešov. Asi najhodnotnejšie umiestnenie sme dosiahli
na Východoslovenskom finále
hasičského dorastu, kde sme
v oboch kategóriách zaznamenali víťazstvo. Chlapci dorastenci
zvíťazili v celoročnom zápolení
Podtatranskej hasičskej ligy
a dievčatá obsadili druhé miesto.
Ak by sme to zhrnuli, zúčastnili
sme sa 32 súťaží, pričom naše
družstvo na stupni víťazov stálo
44- krát, z toho 19- krát na stupni
najvyššom. V Spišskom Bystrom
sa naše družstvo zúčastnilo „Previerky pripravenosti DHZ,“ ktoré
sme splnili na stupeň pripravenosti I. Sme súčasťou plošného

rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek SR v kategórii „A“. Dvadsiateho novembra 2015 sme si pod Spišským
hradom z rúk štátneho tajomníka
MV SR p. Mariana Saloňa prevzali kľúče od nového protipovodňového vozíka, ktorý rozširuje
našu výbavu a bude výbornou
pomocou v prípade povodní.
Naša organizácia má 108 členov.
Z toho 37 žien, 71 mužov a priemerný vek člena je 30 rokov.
To je len časť z našej činnosti
za uplynulý rok. Sme na prahu
nového roku a našim prianím je,
aby sme aj o rok mohli bilancovať
rok ako úspešný. Rok, v ktorom
sme stáli na správnej strane, keď
bolo potrebné pomôcť a svojou
činnosťou sme robili dobré meno
našej obci. Tak nám držte palce!
(Róbert Martinko
predseda DHZ Spišský Štiavnik)

(pokračovanie zo strany 8)

zastavanej plochy.
Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok
za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia
u:
• stavby na bývanie a drobné
stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
v sume 0,044 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia,
• stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,044 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia,
• chaty a stavby na individuálnu
rekreáciu v sume 0,044 € za
každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia,
• samostatne stojace garáže
v sume 0,044 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia,
• stavby hromadných garáží
v sume 0,044 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia,
• stavby hromadných garáží
umiestnených pod zemou
v sume 0,044 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia,
• priemyselné stavby, stavby,
slúžiace energetike, stavby,
slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,044 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia,
• stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou v sume 0,044 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia,
• ostatné stavby neuvedené
v písmenách a) až h) v sume
0,044 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
(A.Z.)

Sadzobník
poplatkov
obce - 2016
Získané trofeje za rok 2015 (autor foto:R. M.)

(pokračovanie na strane 10)
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Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 4. 12. 2016 uznesením č. 164/2015
Poskytovaná služba/poplatok
• Vysielanie v obecnom rozhlase / 6,00 € / reláciu
• Komerčný oznam v obecnom
rozhlase / 10,00 € / reláciu
• Prenájom verejného priestranstva / 6,00 € / miesto
• Kopírovanie / 0,15 € / stranu
• Faxovanie / 1,00 € / stranu
• Prenájom 120 l KUKA nádoby
/ 5,18 € / rok
• Prenájom 240 l nádoby /
8,06 € / rok
• Prenájom 1 100 l nádoby /
47,81 € /rok
• Použitie domu smútku pre
občanov obce / 3,31 €
• Použitie domu smútku pre
občanov iných miest a obcí
/ 16,59 €
• Stočné / 0,44 € / m3
• Prenájom zasadacej miestnosti OcÚ / 6,64 € / h

• Dom smútku zdobí nový obraz
V decembri minulého
roku rozjasnil fasádu
na dome smútku na
našom cintoríne nový
obraz. Autorom obrazu
je Štiavnický rodák
p. Ján Šavel. Takto
sme skrášlili priečelie
domu smútku na
cintoríne, kde je miesto
posledného odpočinku
našich drahých
zosnulých. Ďakujeme
všetkým dobrodincom
a sponzorom za podporu
pri realizácii projektu.
Vďaka ním sa nám
podarilo priniesť nádej
mnohým smutným
srdiečkam.

(O.R.)

Overovanie podpisov podľa
platného sadzobníka správnych
poplatkov
Overovanie listín podľa platného sadzobníka správnych
poplatkov
Stavebné konanie podľa platného sadzobníka správnych
poplatkov
(V Spišskom Štiavniku 4. 12. 2015
Bc. Mária Kleinová
starostka obce)

Urbariát
má novú
e‑schránku
Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy
v Spišskom Štiavniku,
oznamuje novú mailovú adresu,
s účinnosťou od 1. 2. 2016:

Obraz na dome smútku (autor foto: M.J.)

• Kvadrantidy na nočnej oblohe
Na začiatku roka 2016,
v noci z 3. na 4. januára
a pri teplote -17 °C,
sme mohli pozorovať
maximum meteorického
roja Kvadrantíd.
Frekvencia roja je 40 meteorov za hodinu v čase maxima,
ale tento rok ich dopadlo viac –
každú minútu spadol minimálne

1 meteor. Častice roja vstupujú
do zemskej atmosféry rýchlosťou 41 km/s. Za materské teleso
Kvadrantíd sa považuje pravdepodobne vyhasnutá kométa
2003 EH1. Radiant roja sa nachádza v súhvezdí Pastier. Aj keď
v čase maxima oblohu narúšal
svit Mesiaca, meteory boli dobre
viditeľné. Dokonca sme na juhovýchodnej a južnej oblohe mohli
pozorovať červenkastý Mars,

jasný Jupiter, ráno žiarivú Venušu
a slabší Saturn. Prvé pozorovanie
meteorického roja bolo zaznamenané už v prvej polovici 19.
storočia, 2. 1. 1825, keď Antonio
Brucalassi z Talianska pozoroval
veľké množstvo meteorov. Aktivita roja Kvadrantíd začína v polovici decembra a končí v polovici
januára.€.
(Martina Mizerová)

urbarskespolocenstvo.ss@gmail.com

Zmena
úradných
hodín
Stavebného
úradu

Nové úradné hodiny Stavebného úradu v našej obci:
Pondelok 9.30-11.30 h
pracovník: Ing. Zavacká
Silvester v Spišskom Štiavniku (autor foto: M.J.)
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Otváracie
hodiny
v knižnici

• Historická kresba kaštieľa

Nové otváracie hodiny v Obecnej knižnici v našej obci:
Utorok 16.00 – 17.00 h

Pripravujeme
súťaž na leto

Oznamujeme občanom, že
v lete pripravujeme súťaž o najkrajší balkón a najkrajšiu záhradku. Takže milovníci kvetín,
nezabudnite na bohatú jarnú
výsadbu a estetické cítenie, aby
v lete, keď súťaž vyvrcholí bol
práve ten váš balkón a záhradka
najkrajšie.

Kaštieľ z roku 1900 (autorom kresby je P. Korheľ)

• Trestné oznámenie bolo podané

Dôležité
telefónne
čísla
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOS - 112
Hasiči - 150
Záchranná služba - 155
Polícia - 158
Lekárska služba prvej pomoci
Poprad - 712 51 11
Elektrina - 0850 123 333
Plyn - 0850 111 727
Poruchy verejného vodovodu
Poprad - 772 95 48
Call centrum Veolia PVPS
Poprad - 0850 111 800

• T‑Com
• informácie o telefónnych číslach - 1181
• ohlasovňa porúch - 12 129
• centrum služieb zákazníkom
- domácnosti - 0800 123 456
• centrum služieb zákazníkom
- firmy - 0800 123 500

Dobré rady

» Zápach
• Zápach cigaretového dymu
v miestnosti odstránime,
ak v izbe umiestnime misku
s octom.
• Zápach z dosky na krájanie
potravín odstránime tak, že ju
vydrhneme polovicou citróna
a následne umyjeme vodou.
• Zápach z tenisiek odstránime
oreganovým olejom, rozpusteným v alkohole – použiť, ako
kvapky, či sprej.
• Zápach potu z oblečenia –
pred praním namočíme do
vody z octom (1 lyžica na 1
liter vody). Podobne postupujeme u textilu z čínskych
(pokračovanie na strane 12)
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obchodov, ktorý zapácha sám
o sebe.
• Zápach alebo zlý vzduch
v miestnosti odstránime
zapálením jedného či dvoch
bobkových listov v popolníku.
• Potuchnutý vzduch v skrini
odstránime zrnkami kávy,
alebo kúskom pomaranča
s napichanými klinčekmi.
• Zápach v chladničke – zabránime mu, ak do nej umiestnime otvorenú nádobku
s mletou kávou.
» Fľaky, škvrny, nečistoty
• Zrkadlo – najlepšie očistíme
horúcou octovou vodou,
prípadne pretrieme surovým zemiakom, opláchneme
čistou vodou a vyleštíme novinovým papierom.
• Záclony zožltnuté od cigaretového dymu budú opäť biele,
ak ich ponoríme do slanej
vody. Ak ich chcete mať, ako
nové, pridajte do prania jeden
prášok do pečiva.
• Vodný kameň z pohárov
a hrncov, či drezu sa dá najlepšie odstrániť octom, či citrónovou šťavou.
• Vaňa – bude krásne lesklá, ak
ju pretrieme zmesou soli, octu
a acidofilného mlieka.
• Škvrny od pera vyčistíme, ak
na ne ihneď použijeme kolínsku vodu, prípadne textil
zastriekame lakom na vlasy,
lak necháme chvíľu pôsobiť
a vyperieme.
• Škvrny od hrdze vyčistíme
citrónovou šťavou.
• Škvrny od červeného vína –
polejeme bielym vínom
a vyperieme. Môžeme tiež
zasypať soľou, alebo škvrny na
koberci vyčistíme minerálkou.
• Biele fľaky od soli na čižmách
z brúsenej kože odstránime
pomocou octu.
• Šmuhy na oknách – v teplej
vode rozpustíme puding,
namočíme handru a umyjeme
sklo, ktoré potom suchou handrou vyleštíme. Okná naviac
krásne voňajú (odporúča sa
vanilkový puding).
• Škvrny od atramentu na textile. Vytlačíme na ne citrón, po
pár minútach namočíme do
horúceho mlieka (cca 5 minút)
a vyperieme v práčke.

• Recepty na Fašiangy
Fašiangy boli v minulosti
najmä obdobím, kedy sa jedli
kalorické jedlá, aby sa pred
pôstom ľudia dobre najedli. Hoci
sa ľudia stravovali veľmi striedmo,
práve počas obdobia fašiangov
bolo dovolené dobre sa najesť.
Tradičnými jedlami boli šišky,
fánky, pampúchy, rôzne záviny,
či zabíjačkové špeciality.
Recepty na niektoré z nich vám
ponúkame

Babičkine fašiangové pampúšiky

Fašiangové fánky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

žĺtky, rum, smotanu a vypracujeme cesto. Prikryjeme utierkou
a necháme stáť asi hodinu.
Potom ho natenko rozvaľkáme
na pomúčenej doske a vykrojíme obdĺžniky alebo štvorce. Do
stredu môžeme narezať otvor.
Vyprážame na rozohriatom
oleji do zlatista. Vypražené fánky
necháme odkvapkať a pred
podávaním posypeme vanilkovým cukrom.

400 g polohrubá múka
1 KL soľ
4 PL maslo
2 ks žĺtok
1 PL kryštálový cukor
1/2 KL prášok do pečiva
2 PL rum
200 ml kyslá smotana
trochu olej
trochu vanilkový cukor

Postup: preosiatu múku zmiešame so soľou, kryštálovým
cukrom a práškom do pečiva,
pridáme postrúhané maslo,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 kg hladká múka
3 ks žĺtok
30 g droždie
60 g kryštálový cukor
100 g práškový cukor
1 ks vajce
olej
rum
mlieko
soľ
džem

Postup: do trochy vlažného
mlieka dáme múku, hrsť cukru,

droždie a necháme vykysnúť. Do
misky si pripravíme múku, trochu
soli, hrsť cukru, žĺtky, zalejme
kváskom, pridáme trochu rumu
a vypracujte cesto. Ak treba,
pridáme ešte vlažné mlieko, aby
sme dosiahli vláčne cesto. Potom
ho dáme vykysnúť. Následne ho
rozdelíme na 2 bochníky, rozvaľkáme, vykrajujeme pampúšiky
alebo iný tvar a opäť necháme
vykysnúť. Rozpálime olej a opražíme ich z oboch strán dozlatista.
Keď opražené pampúšiky vyberieme a necháme okvapkať od
oleja, na vrch, alebo dovnútra
dáme džem. Na záver pampúšiky posypeme práškovým cukrom
zmiešaným s vanilkovým.
Tip: Gazdinky, ktoré sa v kuchyni rady realizujú, môžu pampúšiky priviesť ešte do väčšej
dokonalosti. Fantázii sa medze
nekladú - môžu ich pištoľou
naplniť pudingom, vrch dekorovať cukrovou alebo čokoládovou
polevou…

• Fotohádanka
Do našej súťaže FOTOHÁDANKA z Obecného spravodajcu
č. 4/2015 sme dostali dve správne
odpovede. Predmet na obrázku
bol šľahač na mútenie masla.
Správne odpovedal Michal
Antaš a Mária Vagašová, ktorí
boli odmenení.

Fotohádanka č. 1/2016
Milí čitatelia, uhádnete ako sa
volá a načo sa používal predmet
na obrázku?
Odpovede na fotohádanku zasielajte na e‑mail
obec@spisskystiavnik.sk do 12.

februára 2016, prípadne nahláste osobne na Obecnom úrade
v Spišskom Štiavniku.
Spomedzi správnych odpovedí
odmeníme jedného úspešného
lúštiteľa vecnou odmenou.
Meno výhercu oznámime
19. 2. 2016.

Fotohádanka (autor foto: M. J.)

obecný úrad stavebný úrad úradné hodiny kontakt redakčná rada
Obecný úrad spišský štiavnik
hornádska 241
059 14 spišský štiavnik
IČO: 00326569
Telefón: +421 (52) 788 56 01- 03
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