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SpravodajcaSpravodajcao b e c n ý

• vážení spoluobčania

V čase oddychu, 
dovoleniek, relaxu, 
v čase, keď sa ručička 
teplomera dostáva skoro 
k 38 °C, v čase keď 
naberáme sily a energiu 
do ďalších náročných 
týždňov a mesiacov, 
Vám možno dobre 
padne kdesi v chládku, 
v tieni stromu prečítate 
najnovšie číslo nášho 
obecného spravodajcu. 

Alebo si ho môžte stiahnuť 
z našej ofi ciálnej webovej strán-
ky obce možno aj na dovolenke 
v  zahraničí. Určite tu nájdete 
zopár zaujímavostí z nášho spo-
ločného života v obce, fotografi e 
zo zaujímavých spoločenských, 
kultúrnych i športových podu-
jatí, ale aj informácie, ktoré Vás 
možno až tak nepotešia. Mne sa 
tieto riadky píšu veľmi ťažko - nie 
preto, aby som nemala o čom, ale 
ťažko sa mi po operácii žlčníka 

starostka obce Bc. Mária Kleinová

v rámci domácej rekonvalescen-
cie hľadá tá správna poloha na 
písanie.

Zato je tu veľký priestor 
v pohode domova usporiadať si 
myšlienky, zhodnotiť určitý úsek 
svojho života a hlavne nastaviť 
sa ako ďalej. Spomínam na svoje 
starostovské začiatky a  mám 
pocit, že dozrievam do obdobia, 
kedy už viem aj hodnotiť.Každý 
máme svoje plusy i mínusy, preto 
je potrebná v mojej pozícii určitá 
dávka nadhľadu a obrovská tole-
rancia a empatia. Cítim však, že 
situácia z posledného obdobia 
v obci nie je jednoduchá, ba dalo 
by sa povedať, že priam napätá. 
Množia sa nám sťažnosti, udania, 
ohováranie, niekoľkokrát opa-
kované žiadosti o  informácie, 
pokusy o  prekrúcanie faktov, 
neoprávnené zásahy do osob-
nosti človeka a jeho rodiny uráža-
júce dôstojnosť a ľudskosť. Nieke-
dy si naozaj myslím, že už človek 
nemá ani svoj vlastný život, ale 
sila udalostí ho posúva z reálne-
ho života až do krajnosti a sila 
zloby zatemňuje zdravý úsudok. 
Škoda, veľmi nám to všetkým 
ubližuje a hlavne okráda o čas, 
ktorý by sme vedeli s kolektívom 
pracovníkov obecného aparátu 
využiť pre spoločné blaho nás 
všetkých. A predsa len je sa na 
čo aj tešiť - čaká nás nové progra-
mové obdobie rokov 2015-2020. 
Už v najbližšom období by mali 
vyjsť prvé výzvy, na ktoré sa sta-
rostlivo pripravujeme, pretože 
priority súčasného volebného 
obdobia treba aj napĺňať. Je tu 
čas žatvy - to bolo v histórii obce 
vždy najrušnejšie a najveselšie 

obdobie. Však žatva sa vždy spá-
jala s novým chlebom, ktorý bol, 
je a bude náš každodenný a pri 
pohľade z okna na prvé kombaj-
ny v obci sa poteší každé srdce. 
Či už detí, ale hlavne starších ľudí, 
ktorí prežívali žatevné obdobia 
oveľa intenzívnejšie ako je tomu 
dnes. Prajem všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľajú 
na zbere tohtoročnej úrody veľa 
síl a optimizmu a hlavne dobré 
počasie, aby sa hlavne žatevné 
práce úspešne ukončili. Hádam 
sa nám podarí v budúcom čísle 
Obecného spravodajcu infor-
movať Vás aj o  dosiahnutých 
výsledkoch našich pestovateľov. 
A  už úplne na záver sa chcem 
poďakovať Ing.  Mgr.  Štefanovi 
Bukovičovi za dlhoročnú zás-
lužnú prácu na poste poslanca 
obecného zastupiteľstva. Jeho 
činnosť, rozhodnutia a  vzácne 
odborné rady pre rozhodovanie 
obecného zastupiteľstva hlavne 
v komisii pre výstavbu, životné 
prostredie a územné plánovanie 
budú ťažko nahraditeľné. Chcem 
však vyjadriť presvedčenie, že aj 
zloženie sľubu nového poslanca 
OZ Ing. Gabriela Chripka bude 
pre prácu obecného zastupi-
teľstva veľkým prínosom. Už na 
prvom zasadnutí, kedy zložil sľub, 
sa prejavil ako rozhodný mladý, 
vzdelaný muž s obrovským entu-
ziazmom a zápalom napomáhať 
všetkým spoluobčanom. Vám 
všetkým, vážení spoluobčania, 
prajem veľa radosti a naplnenie 
všetkých očakávaní z  dobrej 
dovolenky. Užite si ešte krásne 
leto plné pohody a oddychu.

• všetko je na webe
Tak túto vetu počúvame 
v dnešnej dobe možno až 
priveľmi často. Ale doba 
je rýchla a informácie 
chceme hneď 
a z mnohých zdrojov. 

Kde sú tie časy, keď sme nové 
vedomosti získavali prácne náv-
števou knižníc, hľadaním tých 
správnych kníh a  ich študova-
ním…

Dnes stačí zadať kľúčové 
slová do vyhľadávača na webe 
a zistíme aj to, čo nie je celkom 
pravda. Každá poriadna fi rma má 
svoju stránku na internete a my 
sa môžeme dozvedieť všetko, čo 
potrebujeme. Aj naša škola má 
svoju stránku, kde sa prezentu-
jeme činnosťou školy. Dozviete 
sa, čo je nové, aké udalosti nás 
čakajú, v jedálnom lístku si môžu 
rodičia pozrieť, čo ich deti jedia, 
kto má meniny, aké je a  bude 

počasie v našom regióne, rozvrhy 
tried a sú tam aj fotografi e a videá 
z rôznych akcií školy. Samozrejme 
nechýbajú ani dokumenty školy, 
ktoré je škola zo zákona povin-
ná zverejňovať. Všetko toto a aj 
mnoho iného si môžete pozrieť 
na www.zsspisskystiavnik.sk, ale 
nebránime sa ani osobnému kon-
taktu. Budeme radi, ak prídete aj 
osobne…

(Mária Martinková)

Dovidenia škola...
» strana 3

Dôchodci, seniori
» strana 5

Štiavnická podkova
» strana 4

Jánske ohne…
» strana 7
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Spoločenská 
kronika
II. ŠTVRŤROK 2015

Novorodenci
• Martina Žigová
• Sandra Žigová
• Kevin Pačaj
• Mariana Kroščenová
• Dominik Štajer
• Dominik Klema
• Jakub Lacko
• Timea Pačajová

Blahoželáme jubilantom

60 rokov
• Gabriela Mravová, Mar. nám.
• Jaroslav Lavrik, Mlynská
• Ľudmila Rozboryová, Mar. nám.
• Gabriela Žigová, Priečna
• Javorský Pavol, Slnečná

65 rokov
• Marcel Klinga, Kláštorná
• Peter Chovan, Mlynská
• Emil Dubravský, Slnečná
• Peter Chripko, Kvetná

70 rokov
• Jozef Gajan, Mar. Námestie
• Bernard Slivka, Lúčna
• Ľudmila Smrečanyová, Mlynská
• Marta Šavelová, Lúčna
• Pavol Barilla, Kvetná
• Anna Hudzíková, Kvetná

80 rokov
• Mária Pemčáková, Mlynská

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás
• Júlia Nogová
• Michal Dolák

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa prihlásili 
dvaja občania, odsťahovali sa 
piati obyvatelia.

(O.R.)

Z obecného 
zastupiteľstva
» 5. zasadnutie OZ/6. 5. 2015
OZ schválilo program OZ. OZ 
schválilo do návrhovej komisie 
a mandátovej komisie Dušana 
Lacka a Jána Kalakaja. Mandáto-
vá a návrhová komisia OZ kon-
štatovala, že bolo prítomných 7 
z 9 poslancov /77 %./ a OZ bolo 
uznášania schopné. OZ schvá-
lilo za overovateľov zápisnice 
Cyrila Žigu Jaroslava Lacka.
OZ zrušilo uznesenie č. 56/2015.
Znenie uznesenia: OZ súhla-
sí s  vypracovaním žiadosti 
na čerpanie dotácie z  USVRK 

• Ing. Gabriel Chripko - predstavenie poslanca

• Nastúpenie náhradníka za poslanca OZ

Som čerstvý absolvent 
Leteckej fakulty 
Technickej univerzity 
v Košiciach. Mám 
snúbenicu Veroniku a po 
odstúpení pána Bukoviča 
z poslaneckého mandátu 
som sa stal poslancom 
obecného zastupiteľstva.

O  miesto poslanca som sa 
vo voľbách uchádzal preto, aby 
som sa do diania v obci mohol 
angažovať ešte viac ako doteraz 
a mal priamy vplyv na správne 
fungovanie našej obce. Som 
členom viacerých spolkov v obci 
a zapájam sa do ich rôznych akti-
vít. Existencia všetkých spolkov 
je veľmi dôležitá, nakoľko hlavne 
vďaka nim funguje kultúrny, spo-
ločenský a športový život v obci. 
Počas svojho mandátu sa budem 
snažiť byť nápomocný všetkým 
občanom a budem napomáhať 
správnemu fungovaniu a  roz-
voju našej krásnej obce Spišský 
Štiavnik.

(Ing. Gabriel Chripko)

Dňa 29. 6. 2015 sa 
vzdal mandátu poslanec 
obecného zastupiteľstva 
Ing. Mgr. Štefan 
Bukovič z dôvodu 
pracovného 
zaneprázdnenia.

 Keďže sa v obecnom zastupi-
teľstve uvoľnil mandát, obecné 
zastupiteľstvo do 15 dní vyhlási 

Žatva v plnom prúde (autor foto: M. J.)

Sľub poslanca - Ing. Gabriela Chripka (autor V. R.)

náhradníka, tento nový poslanec 
zloží sľub.

Starostka obce zvolala na deň 
10. júla 2015 zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva, nakoľko vznikla 
obci povinnosť delegovať pos-
lanca náhradníka. Prvým náhrad-
níkom v komunálnych voľbách 
2014 je Ing.  Gabriel Chripko 
s počtom platných hlasov 378.
Na zasadnutí obecného zastupi-
teľstva dňa 10. 7. 2015 zložil sľub 

a potvrdil ho svojím podpisom 
poslanec Ing.  Gabriel Chripko. 
Pani starostka Bc.  Mária Klei-
nová odovzdala Ing. Chripkovi 
osvedčenie o  zvolení.Novému 
poslancovi srdečne blahoželá-
me k zvoleniu a prajeme mu veľa 
úspechov pri vykonávaní posla-
neckého mandátu.

(A. Z.)

(pokračovanie na strane 3)
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z  aktivity 2.2 Podpora vybu-
dovanie a dobudovanie tech-
nickej vybavenosti v osídliach 
s marginalizovanými rómskymi 
komunitami.
Obecné zastupiteľstvo v Spiš-
skom Štiavniku schválilo
a) predloženie žiadosti 
o poskytnutie dotácie v pôsob-
nosti Ministerstva vnútra SR 
v súvislosti s výzvou na pred-
kladanie žiadostí na podporu 
sociálnych a kultúrnych potrieb 
a riešenia mimoriadne nepriaz-
nivých situácií rómskej komu-
nity na aktivity podporované 
v rámci výzvy 2015 01 ÚSVRK, 
aktivita v 2.4 podpora projek-
tov zameraných na deratizá-
ciu, dezinfekciu a dezinsekciu 
v MRK v obci Spišský Štiavnik
b) zabezpečenie realizácie 
projektu po schválení žiadosti 
o NFP,
c) celkové výdavky na projekt sú 
maximálne vo výške 9 200,00 €,
d) z  celkových oprávnených 
výdavkov na projekt maximálne 
vo výške 9200,00 €, je zabezpe-
čené spolufinancovanie projek-
tu žiadateľom, obcou Spišský 
Štiavnik maximálne vo výške 
15  %, t.j. vo výške 1200,00 €. 
Spôsob financovania projektu 
bude vo výške spolufinan-
covania zo strany obce, t.j. 
maximálne do výšky 1 200,00 € 
z vlastných zdrojov obce Spiš-
ský Štiavnik.
OZ schválilo odmenu poslanco-
vi Jaroslavovi Lackovi vo výške 
300 € za mimoriadne plnenie 
úloh v  zmysle poslaneckého 
mandátu.

» 6. zasadnutie OZ/29.5.2015
Zasadnutie OZ dňa 29.5.2015 
sa nekonalo.

» 7. zasadnutie OZ/5. 6. 2015
OZ schválilo program OZ. OZ 
schválilo do návrhovej komisie 
a  mandátovej komisie Jána 
Kalakaja a Jaroslava Lacka. Man-
dátová a návrhová komisia OZ 
konštatovala, že bolo prítom-
ných 9 z 9 poslancov /100 %./ 
a OZ bolo uznášania schopné. 
OZ schválilo za overovateľov 
zápisnice Ing.  Matúša Korhe-
ľa a  Jána Koňu. Zápisnica zo 
všetkých komisií bude prejed-
návaná na najbližšom OZ. OZ 
odložilo návrh na opätovné zní-
ženie platu na najbližšie OZ na 
návrh poslanca Cyrila Žigu. OZ 
odvolalo zo stavebnej komisie 
Ing. Ľuboša Paráka. OZ navrhlo 
zavedenie GPS do vozidla Seat 
Cordoba.
OZ stiahlo z rokovania bod č. 7 
návrh na úpravu prevádzko-
vých hodín v prevádzke Urbár-

• Škola bez prázdnin

• Dovidenia, deviataci!

Ani počas letných 
prázdnin si naša škola 
neoddýchla. Hneď 
od 1. júla sme začali 
s maľovaním celej 
budovy. Dve letá 
pred tohtoročnými 
prázdninami prešla 
škola rekonštrukciou 
elektrických rozvodov. 
Po týchto zásahoch 
zostali zjavné stopy 
na stenách všetkých 
miestností školy.

Triedy, chodby, sociálne zaria-
denia, kabinety, aj všetky iné 

„Šicke zme tu kamaráci, 
nikto z nás še už 
nestraci. My zme jedna 
veľká banda, s nami je 
lem veľká sranda…“

Takýmto refrénom piesne sa 30. 
júna 2015 v základnej škole lúčili 
deviataci. V príhovore poďakovali 
všetkým učiteľkám a učiteľom za 
odovzdané vedomosti a rozdali 
nádherné kytice. Aj vďaka pani 
učiteľke Mgr.  Silvii Bukovičo-
vej a  Ing.  Petrovi Parimuchovi 
pripravili veselý program. Pani 

priestory sme vymaľovali a škola 
zažiarila čistotou. Už od polovice 
júla začali ťažkú prácu v podobe 
upratovania po maliaroch naše 
tety upratovačky. V  úmorných 
horúčavách sa snažili pripraviť 
školu tak, aby bola pripravená 
na začiatok školského roka. 
Popri maľovaní sme zistili ďalšiu 
haváriu na odpade a  boli sme 
nútení rozbiť múr, kde bol tento 
problém najväčší. Dokonca si to 
sčasti odniesla aj nová fasáda 
školy. Škola je síce na prvý 
pohľad pekná, žiaľ vodovodné 
potrubia a  odpady sú v  kata-
strofálnom stave. Veď nie je sa 
čo čudovať. Už v  januári 2017 
oslávime 50.výročie jej otvorenia. 

riaditeľka Mgr. Mária Martinková 
spolu s triednymi učiteľkami IX. 
A a IX. B - Mgr. Zuzanou Sýkoro-
vou a Mgr. Annou Hudzíkovou 
odovzdali žiakom ich posledné 
vysvedčenie a potom nasledo-
vala rozlúčka s mladšími žiakmi. 
Tých obsypali malými papierik-
mi, popísali a podpísali posledný 
krát tabuľu. Po chutných tortách, 
o ktoré sa postarali triedne uči-
teľky, a  posedení, nasledovala 
spoločná zábava. Potom sa to 
naozaj skončilo…

Deviataci, mala som možnosť 
zažiť obidve triedy spoza katedry. 

Vymenili sme podlahy v dvoch 
triedach, dve triedy dostanú 
nový školský nábytok, dlažbou 
a  obkladačkami sme obnovili 
priestory pre sanitu a našli sme 
dôstojné a hlavne suché miesto 
na archivovanie písomností školy. 
Ešte sme nedokončili maľovanie 
školy a už sme v školskej jedálni 
vyhadzovali staré, nevyhovujúce 
okná. Spolu sme ich vymenili 
dvanásť. Pokračovať vo výmene 
okien v budovách školskej jedál-
ne budeme v  budúcom roku. 
Veríme, že sa to ukáže pri úspore 
energií.

(Mária Martinková)

S IX. A sme strihali, lepili a tvorili 
na pracovnom vyučovaní. Pra-
covali ste precízne, mali dobré 
nápady a v triede bola pokojná 
atmosféra. S IX. B ma spája vyda-
rený Deň detí, pri ktorom nám 
títo žiaci asistovali ako vedúci 
skupín. Boli ste pokojní aj veselí 
a  ochotní pomáhať. Prajem 
všetkým absolventom v ďalšom 
živote veľa úspechov, dobrých 
nových priateľov, ale najmä fajn 
učiteľov.

(Martina Mizerová)

Ukončenie školského roka 2014/2015 IX.B, IX.A (autor foto Eva Tardová) (pokračovanie na strane 4)

(pokračovanie zo strany 2)
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sky dom na návrh poslanca 
Cyrila Žigu.
OZ doporučilo starostke obce 
vypracovať návrh na aktualizá-
ciu VZN obce Spišský Štiavnik 
o  prevádzkovaní hazardných 
hier na území Spišského Štiav-
nika.
OZ navrhlo zapisovateľke obce 
vyhotoviť fotokópie zo zasad-
nutia OZ a tieto fotokópie dať 
zúčastneným poslancom OZ po 
ukončení OZ.
OZ uložilo finančnej komisii 
pripraviť finančné opatrenie do 
zásad hospodárenia a naklada-
nia s majetkom obce Spišský 
Štiavnik.
OZ uložilo finančnej komisii 
pripraviť podmienky na výbe-
rové konanie pre právnu pomoc 
obce v zmysle zákona o verej-
nom obstarávaní.
OZ navrhlo prejednať bod č. 12 
na najbližšom OZ, kde budú 
predložené potrebné podklady.
OZ zobralo na vedomie prená-
jom kuka nádob pre občanov 
obce a navrhlo to prejednať na 
najbližšom OZ na návrh poslan-
ca Kalakaja.

» 8. zasadnutie OZ/24.6.2015
Zasadnutie OZ dňa 24.6.2015 
sa nekonalo.

» 9. zasadnutie OZ/29. 6. 2015
OZ určilo a schválilo do man-
dátovej a  návrhovej komisie 
Ing.  Mgr.  Štefana Bukoviča 
a Jána Rusňáka.
OZ určilo a schválilo za overo-
vateľov zápisnice Ing. Matúša 
Korheľa a Dušana Lacka. Man-
dátová a návrhová komisia OZ 
konštatovala, že bolo prítom-
ných 8 z 9 poslancov /88 %./ 
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ schválilo program zasadnu-
tia OZ, okrem bodov č. 10, 11, 
12, 13, 17 programu zasadnutia, 
ktoré sa presúvajú na budúce 
OZ. Bod č. 15 programu zasad-
nutia zo dňa 29. 6. 2015 sa ruší.
OZ zrušilo uznesenie č. 70/2015 
na opätovné zníženie platu sta-
rostky obce.
OZ potvrdilo platnosť uznese-
nia č. 72/2015 zavedenie GPS 
do vozidla Seat Cordoba.
OZ zrušilo uznesenie č. 75/2015 
povinnosť vyhotoviť zapisova-
teľke obce fotokópiu zo zasad-
nutia OZ a tieto fotokópie dať 
zúčastneným poslancom OZ po 
ukončení OZ.
OZ zobralo na vedomie kontro-
lu plnenia uznesení prijatých na 
predošlých zasadnutiach OZ, 
uznesenia č. 76 a 77 ostávajú 
v plnení.
OZ zobralo na vedomie Správy 
kontrolóra obce o vykonaných 

• „Štiavnicka podkova“ – Deň obce

• Upečte si cesnakové osie hniezda

Dňa 14. júna 2015 
sme zažili 47. ročník „ 
Štiavnickej podkovy“. 
Rozhodcovský zbor 
v zložení: Tomáš 
Javorský, Ladislav 
Kacvinský, Katarína 
Wicki a Ján Gvušč 
rozhodoval v troch 
súťažiach Skok ZM, 
Skok „Z“ a Skok „ZL“.

Je horúce obdobie leta 
a sladkosti nám možno 
ani tak nechutia. 
K opekačke a vínku 
je oveľa chutnejšie 
zobnúť si niečo slané. 
Minule ma moja 
priateľka ponúkla 
svojimi cesnakovými 
osími hniezdami. Boli 
vynikajúce, perfektné, 
lahodné a neviem ešte 
aké.

V súťaži 1 – Skok ZM zvíťazila 
Erika Podlesná a kôň Casper Jordi 
z jazdeckého klubu Horses Kop-
rivnica, v súťaži 2 - Skok „Z“ zvíťa-
zila Petra Martočková a kôň Nord 
z jazdeckého klubu Acer Mlynica 
a v súťaži 3 – Skok „ZL“ zvíťazila 
Petra Martočková na koni Kiara 
z jazdeckého klubu Acer Mlynica.

Spolu s týmito nádhernými jaz-
deckými pretekmi slávime aj Deň 
obce. V tento deň sme sa mohli 
započúvať do operného spevu 
študentky Pavly Hudzíkovej.

Dovolila mi podeliť sa s  jej 
receptom s Vami, milí Štiavniča-
nia. Využívam túto príležitosť a vy 
už len rozmýšľajte, či máte všetko, 
aby ste si ich mohli upiecť. Určite 
Vám budú chutiť.

Pripravíme si:
Cesto: 1 kg hladkej špeciálnej 

múky, 2 hrste polohrubej múky, 
1 droždie, 2 žĺtka, 1 dcl oleja, 1 
polievkovú lyžicu kryštálového 
cukru, 1 lyžicu soli, ½ litra mlieka. 
Urobíme cesto. Necháme ho 
kysnúť 1 hodinu.

Kým nám cesto vykysne, pri-
pravíme si plnku.

Plnka: Nastrúhame 1  Heru, 

V skautskom mestečku sa deti 
zabávali a všeličo zaujímavé sa 
dozvedeli. Šermiari nám ukázali 
boj s  mečom a  dobrovoľník si 
mohol tento boj aj vyskúšať. Náv-
števníci si pochutnávali na klo-
báse, langošoch a dobre vychla-
denom pivku. Deťom nechýbala 
cukrová vata a balóny. Rozdalo sa 
až 50 vecných cien. A nedala sa 
zahanbiť ani rómska kapela Gipsy 
Štiavnik, ktorá vyhrávala ľuďom 
do tanca až do večera.

(Martina Mizerová)

rozpučíme 10-15 strúčikov 
(mesiačikov) cesnaku, pridáme 
1 polievkovú lyžicu soli.

Vykysnuté cesto rozdelíme na 
tri bochníky, rozvaľkáme, natrie-
me plnkou, zrolujeme a nareže-
me na 1 cm hrubé kolieska. Pou-
kladáme ich na plech, necháme 
podkysnúť, potrieme žĺtkom, 
posypeme podľa toho, čo máme 
radi (sezamom, rascou, syrom…)

Pečieme v rúre na teplote 180-
200 °C až kým sú krásne ružové.

Dúfam, že sa Vám vydarili 
a prajem dobrú chuť!

(Mária Martinková)

Štiavnická podkova (autor foto: M. J.)

(pokračovanie zo strany 3)

(pokračovanie na strane 5)
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kontrolách podľa bodov a,b,c,d 
podľa bodu č. 5 OZ,
OZ uložilo kontrolórovi obce 
preveriť výberové konanie na 
spracovateľa Plánu hospodár-
skeho a  sociálneho rozvoja 
obce Spišský Štiavnik a preveriť 
výberové konanie na realizáciu 
prác akcie na vysprávky ciest po 
snehovej kalamite v obci Spiš-
ský Štiavnik.
OZ schválilo plán kontrolnej čin-
nosti na obdobie júl - december 
2015.
OZ zobralo na vedomie Správu 
nezávislého audítora k závereč-
nému účtu obce za rok 2014,
a stanovisko kontrolóra obce za 
rok 2014 k záverečnému účtu.
OZ schválilo záverečný účet 
obce za rok 2014 bez výhrad 
a  schválilo prevod prebytku 
hospodárenia obce za rok 2014 
v sume 26 055 € do rezervného 
fondu obce.
OZ zobralo na vedomie Smer-
nicu č.  2/2015 o  vnútornom 
systéme vybavovania podne-
tov súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti.
OZ zobralo na vedomie Žia-
dosť VSD, a. s., Košice o výkon 
štátneho stavebného dohľadu 
- urgencia.
OZ neodsúhlasilo finančný prís-
pevok vo výške 3500 € Občian-
skemu združeniu Gipsy Štiavnik 
so sídlom Priečna 281/45, Spiš-
ský Štiavnik, IČO: 42385555.
OZ schválilo podmienky pre 
zavedenie kuka nádob pre 
rómsku osadu:
1. podmienka: zaplatiť 15 €/ 
záloha za 1 kuka nádobu, pre 
všetkých občanov, 15 € záloha,
5 € / mesačný poplatok,
2. podmienka - zaplatený 
komunálny odpad za rok 2015,
na základe zmluvy medzi obcou 
a príslušnou rodinou.
OZ doporučilo zrušiť zmluvu na 
zhotovenie rozvojového doku-
mentu obce „Program hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Spišský Štiavnik“ so spo-
ločnosťou W ‑Ecopower, s. r. o., 
Tkáčska 3, 080 01 Prešov.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o prísľub schválenia finančného 
príspevku pre TJ Spišský Štiav-
nik na rok 2016 TJ, Priečna 2, 
059 14 Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie orga-
nizáciu školy v školskom roku 
2015/2016 od Základnej školy, 
Slnečná 422, 059 14 Spišský 
Štiavnik.
OZ na základe žiadosti o vysvet-
lenie voči odvolaniu - uznese-
nie č.  71/2015 Ing.  Ľubošom 
Parákom dáva nasledovnú 
odpoveď: „Dôvodom na vylú-
čenie z komisie výstavby boli 

• Posedenie dôchodcov

• Seniorské posedenie pri guláši 31. 7. 2015

Tak ako každý rok, aj 
tento, si 1. 6. 2015 
členovia Klubu 
dôchodcov pripravili 
posedenie pre svojich 
jubilujúcich členov. 

Po úvodnom privítaní nasle-
doval program, ktorí pripravili 

Členovia Klubu 
dôchodcov ani v druhom 
polroku 2015 nezaháľali. 
Hoci majú seniori 
klubové prázdniny, 
dokázali sa stretnúť 
koncom júla na ihrisku.

členky Klubu dôchodcov a  to 
scénka „U lekára“, speváci zaspie-
vali pekné pesničky.

K okrúhlym jubileám im pob-
lahoželala aj naša pani starost-
ka a  kultúrna referentka Mária 
Chripková. Po dobrej večeri si 
zatancovali pri „živej muzike“ 
a pri družnej debate pospomí-
nali na svoje mladšie roky. Všetci 

Tam bolo pre nich pripravené 
športové popoludnie spojené 
s varením gulášu a ochutnávkou 
dobrôt, ktoré pripravili niektoré 
členky Klubu dôchodcov. Pozva-
nie prijali aj členovia Klubov 
dôchodcov Vernár, Hranovnica 
a  Hôrka. Týchto hostí privítala 

sme sa rozišli s dobrým pocitom 
pri srdci. Tešíme sa o rok. Chceme 
poďakovať výboru a  členom 
Urbárskeho pozemkového spo-
ločenstva majiteľov lesov a pôdy 
v  Spišskom Štiavniku, že nám 
poskytli miestnosť - Urbársky 
dom na takéto podujatie.

(K.Z., A.L.)

predsedníčka Klubu dôchodcov 
Anna Lavriková. Krásne slnečné 
počasie prispelo, že športové 
počasie sa vydarilo a všetci budú 
spomínať na príjemné chvíle spo-
jené s pesničkami a športovými 
súťažami. Veríme, že sa na takejto 
akcii stretnú aj budúci rok.

(M.M.)

Posedenie dôchodcov (autor foto: M. J.)

Klub dôchodcov - guláš (autor foto: M. J.) (pokračovanie na strane 6)

(pokračovanie zo strany 4)
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rasistické narážky na poslancov 
obecného zastupiteľstva“.
OZ uložilo zvolať komisiu 
výstavby preveriť „Zápis o odo-
vzdaní a  prevzatí prác povr-
chových úprav štátnej cesty, 
miestnej komunikácie, verejnej 
zelene“.
OZ schválilo realizáciu projektu 
„Zmiernenie problémového 
oblúka pred súpisným číslom 
265 na ulici Priečnej za spoluú-
časti Správy a údržby ciest PSK 
pri oprave prepadnutej štátnej 
cesty na kruhovom objazde 
v Spišskom Štiavniku“.
OZ schválilo 5 % spolufinanco-
vanie na projekte „Likvidácia 
čiernych skládok“ vo výške 
2053,50 €.
OZ zobralo na vedomie Uznese-
nie OZ Vydrník vo veci „Poskyt-
nutie finančného príspevku 
na zakúpenie zvolávacieho 
systému.

» 10. zasadnutie OZ/10.7.2015
OZ určilo a schválilo do mandá-
tovej a návrhovej komisie Jána 
Kalakaja a Cyrila Žigu.
OZ určilo a schválilo za overo-
vateľov zápisnice Jána Koňu 
a  Dušana Lacka. Mandátová 
a návrhová komisia OZ konšta-
tovala, že bolo prítomných 6 
z 9 poslancov /66 %./ a OZ bolo 
uznášania schopné.
OZ schválilo program zasadnu-
tia OZ doplnený o body rôzne.
OZ zobralo na vedomie kontro-
lu plnenia uznesení zo zasad-
nutia OZ s tým, že na budúcom 
zasadnutí bude opätovne 
vykonaná kontrola z 29. 6. 2015 
a z 10. 7. 2015.
OZ zobralo na vedomie vzdanie 
sa mandátu Ing. Mgr. Štefana 
Bukoviča.
Pokiaľ by sa uprázdnilo v  OZ 
miesto poslanca nastupuje 
v zmysle zákona č. 396/1990 Zb. 
o voľbách náhradník.
OZ schválilo náhradníka OZ 
pána Ing. Gabriela Chripka
OZ zobralo na vedomie prípra-
vu strategického dokumentu 
miestnej akčnej skupiny MAS 
Pramene.
OZ v zmysle žiadosti o finan-
čný príspevok Štefana Žigu zo 
dňa 18. 5. 2015, OZ neschválilo 
finančný príspevok.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o  finančný príspevok Zlatica 
Pačajová, Priečna č. 281 Spišský 
Štiavnik. OZ neschválilo finan-
čný príspevok.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o finančný príspevok Jaroslava 
Žigu, Priečna 284, Spišský Štiav-
nik a žiada doplniť účel použitia 
dotácie.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 

• Hasičské súťaže v našej obci

• Hasiči na výlete

Mesiac máj je už 
niekoľko rokov pre 
nás hasičov určitou 
previerkou pripravenosti 
a organizačných 
schopnosti. Našou 
prvou májovou akciou 
a priznám sa, že ani 
neviem presne, v ktorom 
roku sme s touto 
tradíciou začali, je oslava 
sviatku nášho patróna 
sv. Floriána.

Už od svojho začiatku má svoj 
rituál, sprievod obcou, svätú 
omšu a posedenie v kruhu hasi-
čov a našich priateľov v Urbár-
skom dome. Ďalším podujatím, 
ktoré sme v  máji organizovali, 
bol 14.ročník súťaže hasičských 
družstiev o Putovný pohár sta-
rostky obce Spišský Štiavnik. Aj 
tento rok sa zápolilo v siedmych 
kategóriách a 42 zúčastnených 
družstiev svedčí o  obľúbenos-
ti našej súťaže medzi širokou 

Nadviazať na príjemne 
strávené chvíle 
hasičských výletov 
v minulých rokoch 
sme chceli aj tento rok. 
Preto sme sa rozhodli 
zorganizovať pre svojich 
členov a kamarátov 
spoločný výlet aj toto 
leto.

K hasičom patrí voda a v tomto 
horúcom lete určite kto môže, 
vyhľadáva pobyt pri nej. V tomto 
duchu sme sa snažili zorganizo-
vať aj tohoročný výlet a o tom, 
že naša voľba bola správna, sme 
sa presvedčili hneď na začiatku, 
lebo záujem účastníkov bol veľký. 
Ako prvú zastávku pri vode sme 
si vybrali našu najdlhšiu rieku 
Váh, ktorá pramení u  nás pod 
Tatrami, smeruje na západ, pri 
Žiline sa stáča na juh a smeruje 
ku Komárnu, kde ústí do Dunaja. 

hasičskou obcou. Hasičské zápo-
lenia odštartovali mladí hasiči, 
ktorí predviedli pekné výkony. 
Veď sledovať aj 6-7 ročné deti ako 
spájajú hadice a s veľkou vervou 
bežia k terčom, je oku lahodia-
ce. Naše dievčatá po sľubnom 
výkone v prvom kole čakali do 
poslednej chvíle a verili, že dnes 
nenájdu svojho premožiteľa. Ale 
nestalo sa tak, družstvo zo Sp. 
Bystrého bolo nad ich sily a zví-
ťazilo. Na pravé poludnie odštar-
tovali svoje zápolenia družstvá 
dorastu, dospelých a mužov nad 
35 rokov. Medzi mužmi si putov-
ný pohár odnieslo družstvo zo 
Štôly a  naši obsadili 8. miesto. 
V kategórii žien sme nemali zas-
túpenie a u mužov nad 35 rokov 
víťazstvo patrilo Batizovciam. 
Našim borcom patrilo 6. miesto. 
V  dorastenkách tretíkrát za 
sebou bolo na najvyššom stupni 
družstvo Hranovnice a pohár si 
odnieslo natrvalo. Naše dievčatá 
obsadili 4. miesto. Dorastenci 
obhájili prvenstvo z  minulého 
roku a  prvýkrát v  histórii Pod-

tatranskej hasičskej ligy sme 
získali putovný pohár natrvalo, 
ktorý je pre nás o to cennejší, že 
je domáci. Poslednou aktivitou 
mesiaca máj bola v spolupráci 
z OV DPO SR organizácia okres-
ného kola súťaže hasičských 
družstiev. Príprava bola o  to 
náročnejšia, že tohtoročné kolo 
bolo postupové s vyvrcholením 
na celoslovenskej súťaži. Počasie 
nám prialo, ale šťastena a zdra-
votné komplikácie, nám znemož-
nili tešiť sa z víťazstva a postupu 
na krajské kolo. Najbližšie od 
postupu ostalo družstvo doras-
tencov, ktorí napriek zdravotným 
komplikáciám, siahli na dno 
svojich síl a  strieborná priečka 
bola maximum, ktoré dokázali 
vyťažiť. Družstvo dorasteniek 
obsadilo v konečnom poradí 3. 
miesto a muži nad 35 rokov štvrtú 
priečku. Nedá mi nepoďakovať 
všetkým zúčastneným za repre-
zentáciu našej obce a všetkým 
ostatným, ktorí tiež priložili ruku 
k dielu za ich aktivitu.

(R. M.)

Hasiči na výlete (autor foto: DHZ)

Pltisko Bariérová je miesto, kde 
nasadáme do pripravených pltí 
a  začíname sa plaviť prekrás-
nym úsekom Váhu, na ktorom 
sa bezprostredne zoznamujeme 
s najnebezpečnejšími, históriou 
opradenými úsekmi pltníctva 
v  minulosti - skalami Margita 
a Besná. Plavba nám ďalej otvára 
netradičné a  neopakovateľné 
pohľady na Starý hrad, hrad 
Strečno, železničné mosty, tunely 
a nádhernú prírodu Malej Fatry. 
Vodné dobrodružstvo nám sprí-
jemňujú pltníci, ktorí nám rozprá-
vajú zábavné historky, pri ktorých 
sa niekedy strácame v realite, či 
je to pravda alebo len fantázia 
a  rečnícke schopnosti pltníka. 
S pohľadom na hrad Strečno sa 
naša plavba končí a pokračuje-
me našim putovaním za našou 
ďalšou zástavkou pri vode a to už 
tradične kúpalisko Vadaš Štúro-
vo. Príjemné prostredie kúpaliska 
poprepletané vôňou pečenej klo-

básky, gulášu, varenej kukurice 
a čo ja viem čoho ešte všetkého, 
je jedinečným miestom na relax. 
S radosťou si užívame lúče Štú-
rovského slniečka, ktoré je naozaj 
horúce. Veď 38 °C je pre nás 
naozaj vysoká teplota a najdôle-
žitejšou povinnosťou takého tep-
lého dňa, je dodržiavanie pitného 
režimu. Hoc sa nám to vôbec 
nepáči, kúpalisko má záverečnú 
a je potrebné dopiť načapované 
pivko, podojedať objednané špe-
cialitky, je čas návratu. Tradičná 
spoločná fotka pri autobuse na 
parkovisku a  cesta domov sa 
môže začať. Ešte maličký skok cez 
most Márie Valérie do neďaleké-
ho Ostrihomu a s pohľadom na 
majestátnu Ostrihomskú baziliku 
sa lúčime s krásnym dňom. Dňom 
prežitým v  kruhu kamarátov, 
priateľov, známych, no skrátka 
našej hasičskej rodiny.

(R. M.)

(pokračovanie na strane 7)

(pokračovanie zo strany 5)
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o  finančný príspevok Blanka 
Pačajová zo dňa 17.  6.  2015, 
Priečna 275 Spišský Štiavnik. OZ 
neschválilo finančný príspevok.
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
o finančný príspevok MO SČK 
Spišský Štiavnik a  OZ žiada 
doplniť účel použitia finan-
čného príspevku v zmysle VZN 
o poskytovaní dotácie z rozpoč-
tu Obce.
OZ zobralo na vedomie návrh 
Bartka Milana na zvolávanie 
verejných zhromaždení oby-
vateľov obce a  neodporučilo 
odsúhlasenie návrhu na zmenu 
iného spôsobu volieb do OZ 
z dôvodu dodržiavania zákoni-
tosti pri voľbách.
OZ zobralo na vedomie výzvu 
na predloženie žiadosti na 
udržanie a  rozšírenie kapacít 
materských škôl.
OZ zobralo na vedomie infor-
máciu starostky obce o kultúr-
nych a spoločenských aktivitách 
ku výročiu Rómskeho holokaus-
tu.
OZ zobralo na vedomie infor-
máciu starostky obce ohľadom 
ponuky na označenie zníženia 
rýchlosti v obci Spišský Štiavnik.
OZ schválilo poslanca Dušana 
Lacka na podpisovanie banko-
vých prevodov a zrušilo pod-
pisové právo Ing. Mgr. Štefana 
Bukoviča.
OZ zobralo na vedomie žia-
dosť o prehodnotenie stano-
viska Správy a  údržby ciest 
Prešovského samosprávneho 
kraja k problémovému oblúku 
parc.č. 265 v mieste napojenia 
kanalizačnej prípojky.
OZ zobralo na vedomie infor-
máciu starostky obce o pripra-
vovanej návšteve Komunitného 
centra v Spišskom Hrhove.

» 11. zasadnutie mimoriadne-
ho OZ/23. 7. 2015
OZ schválilo za zapisovateľa 
Ing. Matúša Korheľa, do mandá-
tovej a návrhovej komisie Jána 
Koňu a Jána Kalakaja.
OZ schválilo za overovateľov 
zápisnice Ing.  Matúša Korhe-
ľa a  Cyrila Žigu. Mandátová 
a návrhová komisia OZ konšta-
tovala, že bolo prítomných 9 z 9 
poslancov /100 %/ a OZ bolo 
uznášania schopné.
OZ schválilo program mimo-
riadneho zasadnutia OZ.
OZ schválilo finančný príspevok 
vo výške 1 500 € na riešenie 
nepriaznivej životnej situácie 
v  rodine Miroslava Koňu. Za 
uvedenú sumu budú zakúpené 
unimobunky pre rodinu Miro-
slava Koňu.

(Za správnosť výpisu: O.R.)

• Jánske ohne

• Požiar

Dňa 3. 7. 2015 
zorganizoval náš 
dobrovoľný hasičský 
zbor tradičné pálenie 
Jánskych ohňov pod 
Vysokým brehom.

Dňa 23. 7. 2015 sa 
obcou rozozvučal zvuk 
hasičskej sirény. Po 
príchode našich hasičov 
pred zbrojnicu bolo 
zistené, že v miestnej 
osade horí obydlie.

Vďaka včasnému príchodu 
členov nášho hasičského zboru 
bol výjazd uskutočnený do 6 
minút od spustenia sirény. Pre 

Po dvoch dňoch príprav 
naša pani starostka v  piatok 
večer slávnostne zapálila vatru 
a odštartovala tak nočnú zábavu 
za príjemného a teplého poča-
sia. Pri dobrej hudbe si návštev-
níci mohli pochutnať na dobrej 
klobáske a  výbornom guľáši. 

úplnosť uvedieme, že zo zákona 
vyplýva nášmu zboru povinnosť 
výjazdu do 10 minút, nakoľko sa 
náš zbor nachádza medzi tými, 
ktoré spĺňajú svoje povinnosti 
najlepšie. Po príchode na miesto 
požiaru bolo zistené, že jedno 
obydlie je požiarom už celkom 
pohltené a začali sme pracovať 
na záchrane vedľajšieho obydlia, 
ktoré už začalo tlieť. Našim včas-
ným zásahom sa podarilo toto 
obydlie pred plameňmi ochrániť 

Nesmelo chýbať ani správne vyc-
hladené pivečko a súťaž v hode 
metrovicou, v ktorej si zmerali sily 
najsilnejší chlapi. Víťazom sa stal 
Tomáš Olšavský. Akcia sa vydarila 
a posledný zabávajúci sa, opúšťali 
akciu za rána bieleho.

(G. Ch.)

a následne sa na miesto zásahu 
dostavili aj profesionálni hasiči, 
ktorí prebrali miesto zásahu 
a dohasili tlejúce časti požiaro-
viska. Pri tomto požiari sa ukázala 
opodstatnenosť existencie nášho 
hasičského zboru, nakoľko len 
vďaka včasnému zásahu našich 
dobrovoľníkov sa požiar nerozší-
ril do väčšej časti osady.

(G. Ch.)

Jánske ohne (autor foto: M. J.) (pokračovanie na strane 8)

(pokračovanie zo strany 6)
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telefón SOS
•  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 vodovo-

du Poprad - 772 95 48, Call 
centrum Veolia PVPS Poprad 
- 0850 111 800

•  T ‑Com ‑ informácie o telefón-
nych číslach - 1181, ohlasovňa 
porúch - 12 129, centrum slu-
žieb zákazníkom pre domác-
nosti - 0800 123 456, centrum 
služieb zákazníkom pre firmy 
- 0800 123 500

Fotohádanka
Výherca fotohádanky

Do našej súťaže FOTOHÁDAN-
KA z  Obecného spravodajcu 
č. 2/2015 sme dostali dve správ-
ne odpovede.
Predmet, ktorý sme uverejnili sa 
volá hamulec a používal sa na 
brzdenie konského voza.
Výhercom sa stal pán Ladislav 
Hudzík, ulica Hlavná.

Odmenu si výherca prevzal na 
Obecnom úrade v  Spišskom 
Štiavniku.

Fotohádanka č. 3/2015

Milí čitatelia, uhádnete, načo sa 
používal predmet na obrázku?
Odpoveď na fotohádanku zasie-
lajte na obec@spisskystiavnik.sk 
do 28. augusta 2015, prípadne 
nahláste osobne na obecnom 
úrade v Spišskom Štiavniku.
Spomedzi správnych odpovedí 
jedného úspešného lúštiteľa 
odmeníme vecnou odmenou 
/USB kľúč/.
Meno výhercu oznámime 
3. septembra 2015 na interne-
tovej stránke obce.

• Futbal

• rómsky futbalový turnaj

Pre našich futbalistov 
začala futbalová sezóna 
o čosi skôr, nakoľko sme 
sa prvýkrát zúčastnili 
turnaja o pohár 
predsedu Podtatranského 
futbalového zväzu. 
V ňom sme v prvom 
kole narazili na silné 
mužstvo z Vernára.

Dňa 24. júla 2015 sa 
v Spišskom Štiavniku 
konal 25. ročník 
Rómskeho futbalového 
turnaja. Tento ročník 
bol pre nás dôležitý, 
zúčastnili sa futbalové 
tímy zo štyroch obcí, 
náš domáci tím, tímy 
Hranovnica, Tomášovce 
a Kravany.

Po ťažkom zápase sprevá-
dzanom slnečnými lúčmi ale aj 
dažďom, sme súpera z  vyššej 
súťaže porazili 4:2 a postúpili tak 
do ďalšieho kola. V ňom sa stret-
neme s  mužstvom zo Šuňavy. 
Týždeň po pohárovom zápase 
sme v nedeľu 9. 8. 2015 absol-
vovali prvý súťažný zápas novej 
sezóny 2015/2016 proti domá-
cim Dravciam. Súpera sa nám 
podarilo po remíznom polčase 

Našim futbalistom sa na domá-
com turnaji veľmi dobre darilo, 
keďže vyhrali všetky zápasy a to 
rozdielom triedy a stali sa celko-
vým víťazom 25. ročníka Róm-
skeho futbalového turnaja. Hrali 
sme takto: s Hranovnicou sme 
vyhrali 6:0, s tímom Tomášoviec 
6:0 a s tímom Kravany 7:0. Fut-
balový turnaj sa niesol v športo-
vom duchu aj pre deti, pripravili 
sme pre nich zopár športových 

poraziť presvedčivo 4:1. S týždňo-
vým oneskorením začína svoju 
súťaž aj mužstvo dorastu, ktoré 
nastúpi na svoj prvý zápas vo 
Vikartovciach. V mesiaci júl naša 
TJ organizovala futbalový turnaj 
O pohár starostky obce. Turnaj 
vyhral Poprad B, druhé skončili 
Stráže, tretie Hrabušice a štvrté 
miesto obsadilo naše mužstvo.

(G. Ch.)

disciplín, z ktorých sa veľmi tešili, 
najlepší boli odmenení peknými 
cenami, ktoré nám dodal Úrad 
splnomocnenca pre rómske 
menšiny. Pani Kvetoslava Kucha-
rovičová z Úradu splnomocnenca 
pre rómske menšiny hodnotila 
tento deň veľmi pozitívne, za čo 
sme jej veľmi vďační a zároveň 
ďakujeme za ceny, ktoré nám 
dodala pre víťazov detských dis-
ciplín.

(Dušan Lacko)

Víťazné družstvo Spišského Štiavnika (autor foto: K. K.)

(pokračovanie zo strany 7)

Fotohádanka (autor foto: M. J.)


