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Vážení spo-
l u o b č a n i a ,
vianoce majú 
svoje čaro, Via-
noce majú v 
sebe vnútorný 
dar – niečo ne-
smierne jedi-
nečné a neopa-

kovateľné.  Pri tejto prekrásnej 
a celoročne očakávanej chvíli sa 
všetci počnúc od deti až po tých 
najstarších tešíme  na chvíle 
vzájomného obdarúvania, vzá-
jomnej úcty a porozumenia, na 
chvíle lásky,  pohody a pokoja. 
Takéto chvíle sú žiaľ pre mno-
hých len raz v roku.  A preto by 
Vianoce mali ponúknuť priestor 
aj na pozastavenie, kedy by sme 
viac ako inokedy mali poroz-
mýšľať o ľudskosti a úcte jeden 
k druhému.  A  sme naozaj ľud-
skí  a úctiví k ostatným ľuďom, 
k svojmu okoliu, k prírode? 
Na tom dobrom, ktoré sa v nás 
usadilo počas Vianoc  stavajme 
si nové plány, predsavzatia, kto-
ré by sme počas nastávajúceho 
roka chceli uskutočniť v súkrom-
nom i pracovnom živote. A dobre 
započaté veci treba potom ďalej 
rozvíjať, nebáť sa prekážok, kto-
ré určite prídu a to hlavne vte-
dy, keď ich najmenej čakáme. 
Aj samotná obec počas uplynu-
lého roka prekonávala ťažkosti a 
prekážky, ale tešila sa aj z dokon-
čených diel a úspechov. Verím, 
že aj vy, vážení spoluobčania ste 
prežívali úspechy a všetky pozitív-
ne udalosti ako aj vykonané práce 
na zveľaďovaní obce s radosťou a 
záujmom. Pretože všetko sa robí 
pre zlepšenie a skvalitnenie živo-
ta občanov, nášho života v obci. 
Napriek hektickej dobe v ktorej 
žijeme, vyšším požiadavkam na 
ľudí, techniku a infraštruktúru, 
stále nedostatočným a v čase 
krízy veľmi obmedzeným finanč-
ným možnostiam  som presved-
čená, že zveľaďovať a zvyšovať 
úroveň kvality života v našej obci 
sa nám spoločnými silami darí. 
Mnohé v našej obci je potrebné 
dobudovať, vylepšiť a skrášliť. 
Na to je však potrebné veľa úsilia,

(pokračovanie na strane 2)

3.septembra 2009 sa zišlo obecné zastupi-
teľstvo na svojom 9. zasadnutí. Zasadnutie 
otvorila starostka obce Mária Kleinová. OZ 
schválilo program Obecného zastupiteľstva 
po zmene na návrh starostky obce, bod 9. bol 
presunutý za bod 4. OZ schválilo za zapiso-
vateľku zápisnice Antóniu Zummerovú do 
konca volebného obdobia. Do návrhovej ko-
misie a za overovateľov zápisnice boli zvolení 
Magdaléna Javorská Dlugošová a František 
Proner. Návrhová komisia OZ konštatovala, 
že bolo prítomných 9 z 9 poslancov (100 %) 
a OZ bolo uznášania schopné. OZ schválilo 
dofinancovanie Základnej školy v Spišskom 
Štiavniku vo výške 10 500,00 EUR (sklobe-
tónky, strecha na šatniach, strecha na škole). 
OZ zobralo na vedomie rozbor hospodárenia 
za I. polrok 2009 a správu kontrolóra obce 
k rozboru hospodárenia obce. OZ schválilo 
úpravu rozpočtu č. 1/2009 podľa zákona o 
rozpočtových pravidlách č. 583/2004 po I. 
polroku 2009. OZ schválilo výstavbu minite-
locvične v rámci nadstavby budovy v areáli 
Telovýchovnej jednoty.  OZ schválilo v rámci 
šetrenia elektrickou energiou zmenu režimu 
verejného osvetlenia a to od 00.00 hod. do 
04.00 hod. v pracovných dňoch bude verej-
né osvetlenie vypnuté. OZ schválilo výpoveď 
nájomnej zmluvy s neziskovou organizáciou 
Humanitár n.o. Prešov zo dňa 30.9.2005. OZ 
povolilo hudobnú produkciu dňa 19.9.2009 
na verejnom priestore pri TJ na pozemkoch, 
ktoré má v prenájme Agrodružstvo Hornád 
Spišský Štiavnik za podmienok: posilnenie 
SBS, zabezpečenie WC, vytýčenie parkoviska, 
vyznačenie priestoru pre hudobnú produkciu, 
doloženie súhlasu prenajímateľa pozemkov, 
čas ukončenia je 04.00 hod., žiadateľovi M. K. 
OZ zobralo na vedomie žiadosť a sťažnosť R. 
P. s manželkou, ohľadom prístupovej komuni-
kácie a dobudovania a ukončenia kanalizácie 
a odvozu komunálneho odpadu. OZ schválilo 
Dodatok č. 2 k VZN o mieste a čase zápisu detí 
do materskej školy, ktoré bude v roku 2010 v 
čase od 22.2. do 26.2. OZ potvrdilo platnosť 
uznesenia OZ č. 91/2004 v súvislosti s ma-

jetko-právnym vysporiadaním pozemkov pod 
garážami obyvateľov 6 BJ Bytové spoločenstvo 
Slnko, a súhlasilo s odpredaním pozemkov 
p.č. 3785/4, 3785/38, 39,40,41,42,43 pre 
vlastníkov bytov bytového spoločenstva Slnko. 
OZ schválilo finančné pásma v súlade so zá-
konom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v 
termíne od 2. septembra 2009. OZ zobralo na 
vedomie žiadosť  A. K., o poskytnutie finanč-
ných prostriedkov a  žiadosť Ľ. K., ohľadom 
odkúpenia osobného motorového vozidla Ško-
da Favorit.
8.októbra 2009 sa zišlo OZ na 10. zasadnutí 
OZ schválilo za zapisovateľku zápisnice An-
tóniu Zummerovú, do návrhovej komisie a za 
overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Martin 
Hudzík a Ing. Mgr. Štefan Bukovič. Návrhová 
komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 
8 z 9 poslancov (89 %) a OZ bolo uznášania 
schopné. OZ doporučilo starostke obce za-
hájiť výberové konanie na výber dodávateľa 
nadstavby „Futbalové ihrisko, prevádzkový 
objekt - nadstavba, Spišský Štiavnik“. Tiež 
odporučilo starostke obce zadať vypracovanie 
geometrického plánu pod budovami Detské-
ho domova v Spišskom Štiavniku. Vzhľadom 
k tomu, že Obec nemá finančné prostriedky 
na vydanie publikácie Spišský Štiavnik 1927 
- 2007, vracia rukopis autorovi p. Jánovi Sliv-
kovi v zmysle jeho žiadosti. OZ nesúhlasí s po-
skytnutím finančného príspevku pre Základ-
nú školu Hranovnica na oslavy 50. výročia 
ZŠ Hranovnica. OZ schválilo kúpu rodinného 
domu, súp. číslo 294 a pozemkov par.č. 224/1 
a par.č. 224/2 od  C. M. s manželkou,  v sume 
4 979,09 EUR (150 000,- Sk). 
16.októbra 2009 sa zišlo obecné zastupiteľ-
stvo na 11. zasadnutí. OZ schválilo program 
Obecného zastupiteľstva. OZ schválilo za zapi-
sovateľku zápisnice Antóniu Zummerovú, do 
návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice 
boli zvolení Magdaléna Javorská Dlugošová 
a Ing. Milan Maliňák. Návrhová komisia OZ 
konštatovala, že bolo prítomných 6 z 9 poslan-
cov (66 %) a OZ bolo uznášania schopné.
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Z Obecného zas tupi teľs tva
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 práce, vzdelávania, jednaní, projektov, ale i 
dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie. 
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí 
akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu na-
šej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, 
pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov. 
Želám a prajem Vám v roku novom viac krajších dní 
ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hoj-
nosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdra-
vie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Mária Kleinová

 OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia 
OZ zo dňa 8.10.2009 a 3.9.2009. OZ zobralo na vedomie správu 
kontrolóra obce o výsledku vykonanej kontroly z úseku plnenia 
uznesení OZ. OZ schválilo harmonogram vykonania inventúr ma-
jetku Obce Spišský Štiavnik za rok 2009. OZ schválilo predloženie 
žiadosti o úver vo výške 180 000,00 EUR (5 422 680,00 Sk) na 
prefinancovanie investičných výdavkov v banke DEXIA Slovensko 
podľa indikatívnej ponuky financovania pri aktuálnej úrokovej 
sadzbe 4,226 %. OZ schválilo výberovú komisiu na výberové ko-
nanie „Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský 
Štiavnik“ v zložení: Ing. Slavomír Božoň, Ing. Daniel Martinko, 
Ing. Ondrej Korenko, Ing. Martin Hudzík. OZ zobralo na vedomie 
žiadosť Ľ. P. s manželkou a doporučilo starostke obce osloviť fir-
mu na zameranie Mlynského náhonu s možnosťou pripojenia na 
verejnú kanalizáciu. OZ zamietlo žiadosť A. V. na miesto opatrova-
teľky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
OZ schválilo 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ži-
votné prostredia, Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizá-
cia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, operačný cieľ 3.1: Ochra-
na ovzdušia, III. skupina aktivít, kód výzvy: OPŽP-PO3-09-3:
- názov projektu “ Nákup čistiacej techniky v obci Spišský Štiavnik 
”, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho roz-
voja obce Spišský Štiavnik.
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) výška celkových výdavkov na projekt je vo výške 53 468,71 
EUR, 
d) výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je vo výške 
53 468,71 EUR,
e) z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 53 468,71 
EUR, je zabezpečené spolufinancovanie zo strany žiadateľa, t.j. 
obce Spišský Štiavnik, vo výške 5 %, t.j. vo výške 2 673,44 EUR. 
f) spôsob financovania projektu bude v plnej výške vo výške 2 
673,44 EUR z vlastných zdrojov obce Spišský Štiavnik.
27. novembra 2009 sa zišlo Obecné zastupiteľstvo na 12. zasad-
nutí
OZ schválilo program po výmene bodov 8 a 7. Do návrhovej ko-
misie a za overovateľov zápisnice boli schválení Jaroslav Budinský 
a Mgr. Oľga Martinková. Návrhová komisia OZ konštatovala, že 
bolo prítomných 6 z 9 poslancov  (66 %) a OZ bolo uznášania 
schopné. OZ konštatovalo, že uznesenia č. 94 a 95/2009 ostávajú 
v plnení. OZ zobralo na vedomie rozbor hospodárenia obce za III. 
Q 2009 a správu kontrolóra obce k rozboru hospodárenia za III.Q 
2009.  OZ zrušilo uznesenie č. 72/2009. (Znenie uznesenia: OZ 
schvaľuje dokončenie projektu na rozšírenie priestorov Základnej 
školy nadstavba nad školskú jedáleň, pre stavebné povolenie s tým, 
že minimálne 50 % nákladov projektu bude prefinancovaných z 
prenesených kompetencií pre Základnú školu). OZ zobralo na ve-
domie návrh dodatku č. 1 k VZN 
č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO, DSO 
a BRO z verejnej zelene. OZ zobralo na vedomie návrh rozpočtu 
na rok 2010 a výhľadový rozpočet na roky 2011 a 2012. OZ zobra-
lo na vedomie žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany Poprad o 
finančný príspevok a nesúhlasí s poskytnutím príspevku z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov. OZ zobralo na vedomie žia-
dosti M. M. a S. H. o odkúpenie pozemku  parcela č. 4309/2 na LV 
č. 1491 k.ú. Spišský Štiavnik a poveruje komisiu výstavby preroko-
vaním žiadostí. OZ zobralo na vedomie žiadosť M.M., o otvorenie 
prevádzky Hell Club a doporučilo p. starostke odpovedať mu v 
zmysle platného VZN č. 3/2005 o pravidlách času predaja v ob-
chode a času prevádzky služieb ohľadom úpravy otváracích hodín 
ako aj upozorniť o zabezpečení SBS na každú akciu.

Za správnosť výpisu : R. O.

St aros tke  jub i lantke

Február kalendár otvára,
novina sa v ňom vynára.

Slávnostného sa čosi deje,
milotou sa starostka smeje.

Nadišiel ten čas,
i zaznel redakcie hlas.
Tak jemne a prívetivo,

želanie dnes veľmi milo.
Dožívaš sa veľkého sviatku,
veď už sláviš päťdesiatku.
Žni úspechy ba i radosť,

múdrosti maj vždycky dosť.
Milé slovo k ľudu mávaš,

dobrý príklad mnohým dávaš.
Požehnanie vstúp na teba,
jak trávičke rosa z neba.
Dnes každý o tebe vraví,
by si žila v plnom zdraví.

To ti redakčná rada i občania,
vyslovujú tie želania.

Aj takto trávili prázdninový čas štiavnické deti



V rôznych starostiach počas roka aj zabúda-
me čo sme zažili. Nezabúdajú však mladí na 
svoje príjemné randenie, mladomanželia na sva-
dobnú hostinu, študenti na školský rok oprade-
ný šarmantnými prívlastkami na učiteľov, mladí 
rodičia na radostné privítanie novorodeniatka, 
zdraví na radosť zo zdravia a mnohé iné rados-
ti. Ja, milí čitatelia chcem oživiť spomienky na 
niektoré udalosti z roku 2009.
Od 1. januára nová mena z koruny na Euro v 
pomere 1:30,1260. A tu sme obnovili naše ve-
domosti zo školských počtov. Ceny v obchodoch 
veľmi stúpli a od februára sa začalo hovoriť 
o hospodárskej kríze. Pribúda nezamestna-
ných, pretože podnikatelia zastavujú výrobu a 
stále sme svedkami krádeží a rôznych prepa-
dov.V marci dňa  20. sme ako každý rok pri-
vítali začiatok astronomickej jari o 12,00 hod. 
V apríli sa konali nové voľby vedenia Urbariátu 
– predsedu a celého predstavenstva. Základná 
škola obnovila družbu so Základnou školou v 
Sloupnici, učitelia ju navštívili. 21. júna (v nede-
ľu) nastal prvý letný deň o 7,38 hod. Najdlhší 
deň trval 16 hodín, noc 8 hodín. Slnko vyšlo o 
4,53 hod., zapadlo o 20,54 hod. V mesiaci júni 
s novou predsedníčkou Klubu dôchodcov vzni-
ká aj spevokol, ktorého vystúpenie sme zažili pri 
rôznych oslavách a odprevadení pri poslednej 
rozlúčke na cintorínoch. V júli začali prípravné 
práce na rekonštrukciu základnej školy a tá je 
skutočne prekrásna, škoda, že aj vysvedčenia nie 
sú také farebné so samými jedničkami. V pre-

vedenej nadstavbe nad šatňami na futbalovom 
ihrisku vznikol nový priestor  pre stolný tenis a 
pre tých, ktorí chcú byť najštíhlejší, hlavne než-
né pohlavie. V októbri to už bolo veselšie. Verej-
nosti sa predstavili kandidáti na poslancov do 
Prešovského samosprávneho kraja. Nechýbali 
pekné melódie speváčky Jadranky, čerstvé pivo 
a pikantný guláš. Otvorená nová predajňa mäsa 
„v starej škole“ má rôzny sortiment, ceny ako 
všade. Výhodou je, že nemusíte zaplatiť 2,- EUR 
na autobus ako tí, čo chodia nakupovať do mes-
ta. Jubilanti – dôchodcovia budú dlho spomínať 
na príjemné chvíle posedenia v októbrovom 
stretnutí. Noviny Korzár 1.12.2009 nás infor-
movali, že v Dome sociálnych služieb v obci sa 
vyskytla hnačka, „obšťastnila“ 21 osadníkov, 5 z 
nich mali možnosť aj poznať oblastnú nemocni-
cu v Poprade. To najpríjemnejšie nás pobavilo v 
decembri v sále urbárskeho domu rozprávkovou 
hrou „Mrázik“ klientmi Domu dôchodcov, via-
nočným pásmom zvykov, piesní a kolied žiakmi 
Materskej a Základnej školy, folklórnej skupiny 
Oľšovec a spevokolu dôchodcov. Malí i dospelí 
mali možnosť obohatenia sa z divadielka „Ježiš 
sa môže narodiť aj v tvojom dome,“ ktoré nacvi-
čil vdp. Mgr. Alexander Liška – náš kaplán, so 
žiakmi aj dospelými. Iba toľko čriepok  z udalos-
tí čitateľom Obecného spravodajcu. Podrobnosti 
každý rok rozvádza obecná kronika a je ich tak 
veľa, že všetko by sa na strany spravodajcu ne-
vmestilo.  

Ján Slivka
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V IV. štvrťroku 2009

Novorodenci v Sp. Štiavniku:
☺ Sebastián Pačaj
☺ Damián Čonka
☺ Kristián Žiga
☺ Tobiáš Goroľ
☺ Otília Mirgová
☺ Ema Lindemanová
☺ Dominika Pačajová
☺ Oliver Pačaj
☺ Martin Žiga
☺ Lucia Režnická
☺ Michaela Brtková
☺ Natália Pokošová
☺ Anežka Lacková
☺ Igor Žiga

Blahoželáme jubilantom:
60 rokov
♥ Anna Hašková, Kláštorná 
♥ Katarína Ferenčáková, Slnečná
♥ Vladimír Hudzík, Mlynská
♥ Štefan Pačaj, Kaštieľ
 65 rokov
♥ Lýdia Dulovičová, Kaštieľ
♥ Anna Hopková, Kvetná
♥ Anna Jarošová, Mlynská
♥ Anna Rimbalová, Hlavná
♥ Martin Martinko, Kvetná
70 rokov
♥ Terézia Chripková, Slnečná
♥ Emília Doláková, Kvetná
♥ Aurélia Špinerová, Hlavná
♥ Ondrej Hudzík, Lúčna
♥ Vladimír Javorský, Kvetná
75 rokov
♥ Martin Gajan, Slnečná
♥ Martin Martinko, Kvetná
80 rokov
♥ Mária Budinská, Mlynská
♥ Mária Pacigová, Hlavná
♥ 90 rokov
♥ Mária Slodičáková, Hlavná

Prajeme im pevné zdravie

Na večný odpočinok sme 
odprevadili:

† Anna Lapšanská
† Anna Dulovičová
† Mária Žigová
† Martin Dulovič
† Marián Javorský
† Cecília Pemčáková
† Mária Žigová
† Gabriela Kavalíková

K trvalému pobytu sa prihlásilo 
osem obyvateľov, odsťahovali sa 

siedmi obyvatelia.
31.12.2009 bolo v našej obci pri-
hlásených na trvalý pobyt 2360 
obyvateľov. 1645 dospelých, z 

toho 818 mužov a 827 žien.  715 
detí, z toho 366 chlapcov a 349 

dievčat.

Osobné údaje občanov sú zverejnené 
s ich súhlasom.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA Na zamyslenie

Z udalostí roku 2009

Milí spoluobčania, kamarátky, kamaráti!
O rok sme už zase starší, dospelých niečo 

ubudlo, pobrali sa na večný odpočinok, nar-
odili sa ďalší, no nie rovnakej pleti. Niektorým 
bol tento ubehnutý rok príjemný, iným smutný.

Veľké starosti robí nezamestnanosť, ktorá sa 
rozrastá  stále viac, ale priznajme si, že aj vlastnou 
vinou, tá vlastná vina sa moderne volá lenivosť 
a liečenie je veľmi vážne a možno aj dlhodobé. 
Príčinu tejto novej diagnózy každý pozná sám. 
Nebudem ďalej kritizovať, ale všetky deti by 
mali byť rovnako zabezpečené, bez rozdielov, 
nie všade je rovnaká rodičovská láska. Nemys-
lím na tie deti, kde v rodinách nevedia pomaly 
už ani „peniažky“ spočítať, treba „vyššie školy,“ 
ešte dobre, že v našej obci také javy nepoznáme.

Začal som veľmi kriticky, ale kritika niekedy aj 
pomáha, ak uráža právom je osožná a poučná.

Odkedy ľudstvo žije, na začiatku nového 
roku rôznymi vinšovačkami oslovujeme či už 
našich najbližších, alebo známych, lepšie pov-
edané, že aj celú ľudskú pospolitosť. Slová mojej 
básničky vychádzajú z môjho vnútra a keďže 
iné použiť neviem, ak sa vás dotknú, prepáčte:

Už je tu nový rok zas,
dovoľte občania pozdraviť vás.

Zobuďme lásku, úprimnosť a pravdu,
myslíme na nich minútu každú.

Keď dodržíme čestne DESATORO,
budeme mať požehnania mnoho.

Každý rok veľa si sľubujeme,
za pár dní to  zabudneme.

Rozumom uvažujme a nie „hurá,“

by neprišli sme o EURÁ.
Pozor dajme v túto dobu,

keď nechceme mať chudobu.
Venujme sa viacej práci,
by neboli z nás darebáci.

Nezabúdajme čo všetko nám treba,
deťom vždy dobrého chleba.

Nuž dobre sa toho roku majme,
na seba sa spoliehajme.

A tá naša dedina
nech vždy chváli Hospodina.

Nuž teda, ak píšem o láske, to neznamená, že pri 
udobrení dáme toľko bozkov, že ostanú aj odtlačky. 
Sú aj iné formy, ktoré zacítime vo svojom vnútri a 
zmeníme svoj postoj k človeku voči ktorému bol nas-
merovaný náš hnev. Ak sme z taktických dôvodov 
museli hovoriť nepravdu (cigániť), teraz už hovorme 
pravdu takým spôsobom, aby to dotknutý porozumel 
bez hnevu. Cigániť pospolitému ľudu už nepasuje, 
snáď iným, uhádnite komu, alebo neviete, neviem 
ani ja. Záležitosti, ktoré som neuviedol sú v DESA-
TORO a tie si doplňte sami. Ešte dnes je tu ten čas 
nápravy, či bude ďalej, nevieme. Nie je to však tak 
ako s vlastnou fotografiou. V mladých rokoch sme 
na nej krásavci bez vrások, v starobe už s vráskami 
a zmeniť sa to nedá, plastika je drahá, parfumy a 
krémy to nezmenia. To sa už napraviť nedá a musia 
preto byť medzi nami aj mladiství aj dospelí i keď 
sa hovorí, že niekedy sme boli mladí a pekní a teraz 
už len pekní. Ešte šťastie, že nepíšu o starobe. Však!

Čau-te!

kronikár Ján



Ján Vencko - Ján Vencko

Poznáme ho ako historika, archeológa, spisovateľa, autora 
knihy Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši. Náš rodák, Ján Ven-
cko, farár bijacovský. V Bijacovciach pôsobil 48 rokov, a svojou 
ľudskosťou a dobrotou si získal mnohé srdcia svojich farníkov. 

Ján Vencko sa narodil 12. novembra 1869 v Spišskom Štiavni-
ku, v rodine zámožného roľníka. Otec z neho chcel vychovať tiež 
dobrého gazdu, avšak mladý Ján si vybral iné povolanie. Chcel 
byť farárom. Po štúdiách pôsobil ako kaplán v Hybiach, vo Ve-
ličnej na Orave a neskôr v Spišskom Bystrom. Tu však ochorel 
na zápal pľúc a vrátil sa do rodnej dediny. Tu sa začal zaujímať 
o dejepis, zberateľstvo a archeológiu. Vtedy prejavil veľký záu-
jem o štiavnický kaštieľ a so súhlasom biskupa začal študovať 
tamojší archív, ktorý celý spracoval a usporiadal. To malo obrov-
ský význam, pretože v roku 1927 kaštieľ a teda aj archív vyhorel. 
Po uzdravení nastúpil do Bijacoviec ako nový farár, kde prežil 48 
rokov svojho života. Tu sa prejavil ako plodný historik a znova 
začal skúmať archív, tento krát ten bijacovský, neskôr aj archívy v 
Spišskej Sobote, Poprade a Spišskom Podhradí. Vo svojej publiká-
cii Z dejín okolia Spišského hradu opisuje aj Bijacovce, objasňuje 
mnohé historické udalosti a životy predkov – stravovanie, ľudový 

spev, kroje, reč či náboženstvo. Zaslúžil sa aj o obnovu bijacovské-
ho kostola Všetkých svätých, kde pri rekonštrukcii odkryl cenné 
fresky na svätyni. Prejavil sa aj ako archeológ, bádal hlavne v oko-
lí Bijacoviec, Spišského hradu a Dreveníka. Zozbieral hodnotné 
historické predmety a jeho zbierku chceli odkúpiť viaceré múzeá. 

Počas pôsobenia vydal dve významné diela, množstvo poznat-
kov spracoval do článkov a uverejňoval ich vo viacerých časo-
pisoch. Avšak mnoho prác ostalo iba v rukopise a bohužiaľ sa 
publikovania nedočkali. V publikácii Dejiny Štiavnického opát-
stva na Spiši opisuje život a prácu našich predkov a  históriu celej 
Hornádskej doliny. Druhým historickým dielom je už spomínaná 
kniha Z dejín okolia Spišského hradu. Po takmer polstoročí od-
chádza z Bijacoviec a vracia sa natrvalo do rodného domu, kde 
ho ako 83-ročného začína trápiť reuma, zhoršený zrak a silný 
zápal pľúc. Napokon ako 88-ročný umiera 16. apríla 1957. Po-
chovaný je na miestnom cintoríne vo svojom pôsobisku. Na pa-
miatku bola osadená jeho busta na rodnom dome v Spišskom 
Štiavniku 9. januára l972. Ján Vencko nám zanechal po sebe 
obrovské dielo, aj napriek tomu, že históriu nikdy neštudoval. 

Monika Martinková
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25. decembra 2009  v neopakovateľnej atmosfére vianočného ob-
dobia pri vysvietenom stromčeku sa v Urbárskom dome v Spišskom 
Štiavniku predstavili deti a dospelí vo vianočnom programe.
Začiatok vystúpenia patril našim najmenším, deťom z materskej 
školy, ktoré s detskou úprimnosťou zahrali scénku o smutnom 
stromčeku, ktorý nikto nezdobí. Po nich sa predstavili žiaci z 
prvého stupňa základnej školy. Prostredníctvom tanca, piesní 
a scénok nás zaviedli do sviatočného čara Vianoc. Dojemnú 
báseň o adventných sviečkach predniesla poetka z Domova 
dôchodcov. Súbor Oľšovec  vystúpil s neodmysliteľnými kole-
dami a vinšami, ktoré sprevádzala folklórna skupina. Záver 
vystúpenia patril našim seniorom z klubu dôchodcov, ktorý 
v doprovode p. kaplána zaspievali krásne vianočné piesne.
Organizátori Vám takto chceli sprostredkovať po-
solstvo lásky a pokoja a spríjemniť sviatočné chvíle.

Oľga Rákociová

Knihy sú pre človeka tým, čím sú pre 
vtákov krídla 

Štiavnické vianoce

Obecná knižnica v Spišskom Štiavniku mala v roku 2009 
zaregistrovaných 164 čitateľov, ktorí si vypožičali 3805 kníh. 
K 31.12.2009 vo svojom fonde eviduje 6222 kusov knižných 
titulov. V roku 2009 boli zakúpené knihy  v hodnote 700,- 
EUR. K dispozícii je krásna literatúra pre dospelých (belet-
ria), odborná náučná literatúra, literatúra pre deti a mládež a 
náučná mládežnícka literatúra. Zároveň ponúkame výpožič-
ky časopisov Burda, Rady a nápady a Praktická Slovenka.
Pozývame všetky deti, mládež a dospelých, ktorí knižnicu 
nenavštevujú, aby sa prihlásili za nových čitateľov.  Zároveň 
prosíme tých, ktorým pri plnení iných povinností uniklo, že 
uplynul čas, na ktorý si vypožičali knižné jednotky, o vrátenie 
kníh, na ktoré čakajú ďalší čitatelia.

Knihy nemajú byť náradím, ktoré by zdobilo dom, nemajú 
byť cenným tovarom, ale majú byť zásobárňou, ktorá živí 
ducha.  (Francesco Petrarca)

-ra-

KRÁTKO

Starostka obce oznamuje občanom, že zápis detí do Materskej 
školy v Spišskom Štiavniku na školský rok 2010/2011 sa uskutoč-
ní v dňoch od  22. februára do 26. februára 2010 v čase od 8,00 
hod. do 15,00 hod. Na zápis je potrebné doniesť občiansky preu-
kaz rodiča , rodný list dieťaťa a potvrdenie od lekára.
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„Zvestujeme Dobrú novinu...“, ozývalo sa Spišským 
Štiavnikom v dňoch 26. a 27. decembra 2009. V 
popoludňajších hodinách sa totiž 6 skupiniek koledníkov 
Dobrej noviny vybralo do ulíc, aby opäť roznášali radosť, 
úsmev, niekde i slzy šťastia, no 
hlave dobrú novinu o narodení 
Toho, ktorý spája nie len nás 
tu, v našej dedinke, ale vytvára 
most medzi nami a chudobnými 
v ďalekej Afrike, ktorí žijú v pod-
mienkach extrémnej chudoby 
a nemajú prístup k vzdelaniu, 
zdravotnej starostlivosti, pitnej 
vode a základným potrebám. 
Sami si však nedokážu pomôcť, 
aby mali aspoň základné pod-
mienky na normálny život.  A 
pýtate sa, koľko nás bolo? 47 
detí  a 11 sprevádzajúcich zod-
povedných osôb, či hudobníkov. 
Navštívili sme 218 rodín. Koled-
níci rozdávali okrem veršíkov a piesní aj Dobré noviny Dobrej 
noviny a pohľadnicu s obrázkom kenského umelca Adama 
Masavu, ktorý minulý rok navštívil našu obec s poďakovaním 
za všetko, čo aj z našej dediny posielame každoročne do 
Afriky.  Tohtoročné prostriedky Dobrej noviny smerujú 
najmä do afrických štátov Keňa, Uganda a Južný Sudán, 
predovšetkým na pomoc postihnutým deťom, deťom, ktoré 
žijú na ulici, ženám v ohrození, vzdelávacie programy pre deti 

a dospelých, podporu postavenia žien, rozvoj talentov detí v 
slumoch – chudobných častiach veľkomiest ako aj podporu 
viacerých nemocníc. Tento rok sme im my, Štiavničania, po-
mohli veľmi krásnou vykoledovanou sumou 1.833, 32 EUR, 

čo je 55.230,59 Sk. K tomu 
sa pridalo ešte pár Sloven-
ských koruniek, ktoré koled-
níci tiež zbierali. Tak sa do 
pokladničiek koledníkov 
dostalo ešte 87,50 Sk. Spolu 
nám to dáva 55.318,09 Sk. 
Čo teda dodať na záver? 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
pričinili k tomu, aby sme po-
mohli biednym. Ďakujeme 
všetkým rodinám, ktoré nás 
prijali do svojich domovov, 
ďakujeme našim rodičom, 
že boli trpezliví a neváhali 
pustiť svoje deti do tejto 
krásnej akcie, všetkým koled-

níkom, že sa zriekli pohodlia vianočných prázdninových 
dní a hrdinsky obetovali svoj čas, aby pomohli. Ďakujeme 
Pánu Bohu za to, že bol s nami, že nám dal možnosť stať sa 
nositeľmi Jeho lásky, ktorú sme sa snažili dávať v každom 
slove, v každom tóne piesne, ale aj africkým deťom v každom 
eure, ktoré im pošleme. Znova sa nám teda potvrdilo, že 

Radosť Rozdávaním Rastie.
Za všetkých koledníkov Lívia Kleinová

Zvestovali sme Dobrú novinu

„Priestor na vašu príležitos .“

MVO udia a voda za ala realizova  projekt v aka podpore Európskeho
sociálneho fondu  s názvom

„Obec ako líder v rozvoji regiónu“
v rámci Opera ného programu Zamestnanos  a sociálna inklúzia.

Cie om projektu je príprava zamestnancov samosprávy na aplikáciu
inovatívnych  poznatkov a stratégií pre zefektívnenie výkonu verejných

služieb v oblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja územia.
Miestom realizácie projektu je obec Spišský Štiavnik a bude realizovaný v období od

23.3.2009 do 31.1.2010.
Výška poskytnutého  nenávratného finan ného príspevku predstavuje 245 493,29 EUR

Po as trvania projektu budú vzdelávaní zamestnanci obecných úradov v obciach Hranovnica,
Spišský Štiavnik a Hrabušice.

Kontakt: MVO udia a voda, tel.: 055/7998806,

e-mail: ludiaavoda@ludiaavoda.sk                    www.ludiaavoda.sk



Stolný tenis
S prvou polovicou súťažného ročníka 2009/2010 musíme byť 
spokojní. Družstvo A. dospelých je v 4. lige na veľmi peknom 3. 
mieste a vyrovnaný káder dáva predpoklady, že v jarnej časti súťa-
že sa môže pokúsiť aj o útok na vedúcu priečku tabuľky a postup 
do 3.ligy. Treba pochváliť všetkých hráčov kádra za veľmi dobrý 
prístup nielen k majstrovským zápasom, ale aj k tréningom. Vo 
veľmi vyrovnanej 5. lige je naše B – čko síce až na 8. mieste, ale dá 
sa očakávať, že pri súčasných výkonoch hráčov sa popasuje aj o 
popredné priečky súťaže. C družstvo zložené v prevažnej väčšine 
z najmladších hráčov, zatiaľ zbiera skúsenosti a je v 6. lige na 11. 
mieste. Dorastenci vo svojej kategórii suverénne bez straty bodu 
vedú 2. ligu, žiaci v 1. lige sú na 9. mieste a v 2. lige na 5. mieste. 
Množstvo a kvalitu týchto mladých hráčov nám závidia v širokom 
okolí. Počas vianočných sviatkov sme nezaháľali, ale aktívne sme 
využili súťažnú prestávku. Na Štefana sme zorganizovali klasický 

už 34. ročník o pohár Starostky obce, na ktorom sa zúčastnilo 42 
štartujúcich. Turnaj vyhral Peter Janík pred Františkom Mravom 
a Timotejom Černickým. Medzi sviatkami mali turnaj žiaci, kto-
rý vyhral Michal Martinko, na druhom mieste sa umiestnil Ján 
Strakuľa a na treťom František Strakuľa. Zúčastnili sme sa aj 
viacerých turnajov organizovaných inými oddielmi. Na turnaji v 
Hôrke sme dominovali, keď turnaj v dvojhre vyhral Milan Mali-
ňák a v štvorhre Peter Janík. Veľmi pekný výsledok sme dosiahli 
aj na veľmi kvalitne obsadenom Trojkráľovom turnaji v Ľubici, 
kde Peter Janík skončil na výbornom treťom a Milan Maliňák na 
štvrtom mieste. Dúfame, že sa v tomto roku podarí dokončiť stav-
bu stolnotenisovej herne a pri zlepšených podmienkach budeme 
ešte úspešnejšie reprezentovať našu obec v tomto nádhernom 

športe, ktorý má u nás dlhoročnú tradíciu.
Ing. Daniel Martinko

Obecný spravodajca, štvrťročník pre obyvateľov Spišského Štiavnika. Vydáva Obecný úrad v Spišskom Štiavniku. Redakčná rada: 
Maroš Javorský, Oľga Rákociová, Mgr. Mária Martinková, Ján Slivka, Monika Martinková, Mária Kleinová. Grafická úprava: 
Maroš Javorský. Vychádza v náklade 500 kusov. e-mail: redakcia@spisskystiavnik.sk Uzávierka nasledujúceho čísla je 15.3. 2010. 
Registračné číslo RP 3/2004.  www.spisskystiavnik.sk
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Sadzobník cien Obce Spišský Štiavnik na rok 2010
odsúhlasených Obecným zastupiteľstvom

Vysielanie v obecnom rozhlase 
5,00 EUR/ 150,- Sk/reláciu

Prenájom verejného priestranstva
5,00 EUR / 150,- Sk/miesto

Kopírovanie                                 0,13 EUR / 4,- Sk/stranu
Prenájom 110 l KUKA nádoby    5,15 EUR / 155,- Sk /rok
Použitie domu smútku pre občanov obce 

3,31 EUR / 100,- Sk
Použitie domu smútku pre občanov iných miest a obcí 

16,59 EUR / 500,- Sk
Stočné                                           0,33 EUR / 10,- Sk /m3
Prenájom zasadacej miestnosti  OcÚ

6,64 EUR /200,- / hod.
Overovanie podpisov podľa platného sadzobníka správnych 
poplatkov.
Overovanie listín podľa platného sadzobníka správnych 
poplatkov.
Stavebné konanie podľa platného sadzobníka správnych 
poplatkov
Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný 
fyzickou alebo právnickou osobou. V ďalšom zdaňovacom 
období je daň za psa splatná bez vyrubenia do 31.1. 
zdaňovacieho obdobia, pre rok 2010 do 1. februára 2010 
(zákonný termín vychádza na nedeľu). Daň za psa za rok 
2010 je vo výške 3,31 EUR na 1 psa. Daň možno uhradiť do 
pokladne Obce Spišský Štiavnik v stránkových dňoch alebo 
prevodom na bankový účet 3405138001/5600, vedený v 
Dexia Banke Poprad. Zánik daňovej povinnosti je daňovník 
povinný oznámiť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa 
zániku daňovej povinnosti.
Poplatok za komunálny odpad na rok 2010 
Sadzba poplatku na 1 osobu na rok 2010 je vo výške 10,00 
EUR.
Krátko z úľav - poplatok za komunálny odpad:
doklady, potrebné k uznaniu úľavy, odpusteniu poplatku: 
- čestné prehlásenie občana, rodiča, ak sa občan zdržiava v 
zahraničí - úľava 100 %
- študent strednej alebo vysokej školy - potvrdenie o ubytovaní, 
potvrdenie 

  o návšteve školy v mieste štúdia - úľava 50 % 
- potvrdenie o prechodnom pobyte - úľava 50 %
- potvrdenie o zaplatení poplatku s uvedením počtu dní - úľava 
100 %
 Doklady na úľavu je potrebné predložiť do 31.1.2010.
Daň z nehnuteľnosti
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2010 podáva-
jú len tí daňovníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 
2009 a u ktorých nastali zmeny rozhodujúcich skutočností na 
vyrubenie dane.
V roku 2010 posledný deň lehoty na podanie daňového priz-
nania je 1. február 2010 (Tlačivá sú k dispozícii na Obecnom 
úrade alebo na internetovej stránke Ministerstva financií SR).
Krátko z úľav - daň z nehnuteľnosti
- daň zo stavieb na bývanie a bytov, ktoré slúžia na trvalé bý-
vanie - 20 % úľava,       občan  predloží preukaz ZŤP, ZŤPs
- daň zo stavieb na bývanie a bytov, ktoré slúžia na trvalé bý-
vanie - 50 % úľava (ak stavba na bývanie alebo byt je vo vlast-
níctve občanov starších ako 70 rokov - všetci vlastníci dosiahnu 
uvedený vek k 31.12. zdaňovacieho obdobia)
- oslobodenie a zníženie dane sa nekumuluje, vždy platí, čo je 
výhodnejšie pre občana - daňovníka 
Kalkulácia nákladov na komunálny odpad
Prinášame občanom informáciu o nákladoch obce na vývoz, 
zneškodnenie, uloženie odpadu, prenájom nádob (fakturované 
firmou Brantner s.r.o. Poprad)
v mesiacoch 01-10/2009 náklady:  28 705,580 EUR 
(864784,30 Sk)
predpoklad za 11,12/2009:               5 741,116 EUR 
(172956,86)
SPOLU náklady za rok:                  34 446,696 EUR 
(1037741,16 Sk)
počet obyvateľov k 27.11.2009 bol 2363
vývoz komunálneho odpadu na 1 obyvateľa/rok: 14,577 EUR 
(439,162Sk)
Táto kalkulácia bola predložená k návrhu Dodatku č. 1 VZN 
č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO, 
DSO a BRO z verejnej zelene.


