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Z obecného 
zastupiteľstva
§ 1. zasadnutie OcZ
27. decembra 2010 sa zišlo 

obecné zastupiteľstvo v Spiš-
skom Štiavniku na svojom usta-
novujúcom zasadnutí.

Obecné zastupiteľstvo zobra-
lo na vedomie výsledky volieb 
do orgánov samosprávy obce 
a vystúpenie novozvolenej sta-
rostky.

Novozvolená starostka obce 
Mária Kleinová zložila zákonom 
predpísaný sľub starostu obce.

Zvolení poslanci obecného 
zastupiteľstva zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca obec-
ného zastupiteľstva: Jaroslav 
Budinský, Ing. Mgr. Štefan Buko-
vič, Bc. Magdaléna Javorská 
Dlugošová, Ing. Martin Hudzík, 
Ing. Jozef Javorský, Ing. Matúš 
Korheľ, Ing. Daniel Martinko, 
Mgr. Oľga Martinková, František 
Proner.

Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo za zapisovateľku Antóniu 
Zummerovú, do mandátovej 
komisie Mgr. Oľgu Martinkovú 
a Bc. Magdalénu Javorskú Dlu-
gošovú, za overovateľov zápis-
nice Ing. Mgr. Štefana Bukoviča 
a Františka Pronera.

Obecné zastupiteľstvo pove-
rilo poslanca p. Františka Prone-
ra zvolávaním a vedením zasad-
nutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 
prvá veta, ods.3 tretia veta, ods. 
5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 
zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskor-
ších predpisov a poslanca Ing. 
Martina Hudzíka zastupovaním 
starostky obce v zmysle § 13 b 
zák.č. 369/1990 Zb.

Obecné zastupiteľstvo v Spiš-
skom Štiavniku zriadilo tieto 
komisie:

- Komisiu pre financovanie, 
spravovanie obecného majet-
ku, obchodu a služieb,

- Komisiu pre riešenie sťaž-
ností a petícií občanov,

- Komisiu pre výstavbu, 
životné prostredie a  územné 
plánovanie,

- Komisiu pre rozvoj vzde-
lávania, kultúry, sociálne veci, 
mládeže a športu.

Do komisií zvolilo predsedov 
a členov:

a) Predsedu komisie pre 
financovanie, spravovanie 
obecného majetku, obchodu 
a služieb – Ing. Martina Hudzí-
ka, členov komisie – Ing. Matúša 
Korheľa, Danielu Martinkovú, 
Teréziu Chovanovú, Ing. Daniela 

(pokračovanie na strane 2)

Vážení spoluobčania

Po krásnych Veľkonočných 
sviatkoch, ktoré sme aj v našej 
obci prežívali dôstojne s úctou 
a hlbokou pietou hlavne počas 
Veľkého týždňa sme sa opäť vrá-
tili do každodenného kolobehu 
povinnosti. Predsa však v nás 
dozrievajú myšlienky, ktoré puto-
vali s nami v súvislosti s Ježišovým 
umučením a my sa ešte občas 
zamyslíme nad vlastným svedo-
mím, či postojom k životu. Ako 
dokážeme vniesť do kolobehu 
ďalších “všedných dní” svoje sve-
dectvo o radosti zo zmŕtvychvs-
tania? Veď som počas celého 
týždňa dostával skoro hotový 
návod, ako sa stať sprostredko-
vateľom pokoja a zmierenia vo 
svojej rodine, či medzi susedmi. 
Ako dostať svedectvo o radosti zo 
zmŕtvychvstania do kolektívu v 
ktorom pracujem? Znie to možno 
príliš optimisticky na to, aby sme 
tomu verili, že sa to vôbec dá. No 
naozaj môžeme zmeniť tento 
svet len vtedy, ak necháme v sebe 
a cez seba prenikať nadobudnutý 
pokoj z najväčšieho diela spásy 
v dejinách ľudstva a nielen vrátiť 
sa do “starých koľají”.

A tak aj my na obecnej pôde sa 
opäť dostávame do nasadeného 
tempa spred Veľkej noci, počasie 
je prajné a čaká nás veľa práce na 
všetkých úsekoch nášho hospo-
dárskeho a spoločenského života. 
Veľa občanov sa ma pýta na 
pokračovanie prác pri revitalizácií 
verejného priestranstsva – účel je 
jednoznačný – vytvoriť kvalitné 
podmienky pre život obyvateľov 
obce, skvalitniť a zabezpečiť bez-
pečnosť centrálnych priestorov – 
okolie obecného úradu, nástupiš-
ťa autobusovej dopravy a dobu-
dovanie peších komunikačných 

väzieb na jednotlivé centrálne 
plochy obce. Celá úprava plôch 
pri autobusovej zastávke je 
doplnená plochami zelene, ale 
dominantným prvkom je nový 
objekt autobusovej čakárne, kde 
sa použije prírodný materiál – 
kameň a drevo. Tiež sa doplní 
komunikačný systém a plochy 
chodníkov smerujúcich od auto-
busovej zastávky ku kostolu a tiež 
po opačnej strane do ostatných 
častí (cintorín, škola). Po prvom 
kontrolnom dni v tomto roku, 
ktorý sa konal 29. apríla za účasti 
projektanta, stavebného dozora, 
manažéra projektu, zástupcu 
investora Eurobuilding a.s. Brati-
slava sa dohodlo, že v prácach sa 
bude pokračovať od 16. 5. 2011. 
Práce by mali byť ukončené 
3O. 9. 2011.

V tejto súvislosti by som chcela 
poprosiť občanov o zvýšenie 
pozornosti pri prechádzaní uve-
denými úsekmi, ktoré sa budú 
rekonštruovať - hlavne na hlav-
nej ceste v správe VÚC Prešov III 
018157 smerom od autobusovej 
zastávky na Hranovnicu a tiež 
smerom ku škole. Zvýšenú pozor-
nosť by mali venovať hlavne 
žiaci cestou do školy a zo školy. 
Dôvodom opatrnosti je zvýšenie 
frekvencie áut na ceste od Pop-
radu do Hranovnice v súvislosti 
s rekonštrukciou cesty na Kvet-
nici, ktorá bola odstavená a autá 
smerom od Rožňavy a späť pre-
chádzajú už v týchto dňoch cez 
našu obec a obec Spišské Bystré. 
Práce na tejto rekonštrukcii by 
mali byť ukončené koncom júla.

Už v týchto dňoch aktívne pra-
cujeme na prípravných prácach 
k sčítaniu obyvateľov, príprave 
významných spoločenských, 

športových a  kultúrnych akcií, 
ktoré sa budú organizovať najmä 
v súvislosti s blížiacim sa sviat-
kom všetkých mamičiek, Hasičs-
ká liga, Deň detí, koncert naj-
lepšej gospelovej skupiny ESPÉ, 
Jazdecké preteky – Deň obce 
- veríme, že Vás pozvania publi-
kované aj v našom spravodajcovi 
oslovia a že prídete aj so svojimi 
rodinami pookrieť, pozastaviť sa 
a načerpať sily a pozitívnu ener-
giu do ďalších “všedných dní”. 
Práve na týchto stretnutiach si 
viac ako inokedy uvedomujeme, 
kde sme vlastne doma. Že láska 
k domovu, ku svojmu rodisku 
tvorí súčasť ľudského šťastia, že 
vzťah k nemu sa spája s pocitom 
hrdosti a dôstojnosti.

A na záver okrem vrúcneho 
pozdravu našim mamkách na 
druhú májovú nedeľu by som 
chcela pridať niekoľko postre-
hov v súvislosti s Dňom detí od 
Virginia Satrla:

“Deti sa učia tomu, s čím žijú – ak 
deti vidia kritiku, učia sa odsudzovať!

Ak deti žijú s nepriateľstvom,
učia sa bojovať.
Ak deti žijú so strachom,
učia sa stále niečoho obávať.
Ak deti žijú so súcitom,
učia sa ľutovať samy seba.
Ak deti žijú s výsmechom,
učia sa byť plaché.
Ak deti vidia žiarlivosť,
učia sa , čo je to závisť.
Ak deti žijú s pocitom hanby,
učia sa citíť vinu.
Ak deti žijú s toleranciou,
učia sa byť trpezlivé.
Ak deti niekto povzbudzuje,
učia sa byť presvedčené.
Ak deti niekto chváli,
učia sa vážiť si.
Ak deti pociťujú uznanie, 
učia sa mať rady samy seba.
Ak sú deti akceptované,
učia sa nájsť vo svete lásku.
Ak deti žijú tam, kde sa rozdáva,
učia sa byť štedré.
Ak deti žijú s úprimnosťou a čest-

nosťou, 
učia sa, čo je pravda a spravodlivosť.
Ak detí žijú v bezpečí,
učia sa dôverovať sebe a ľuďom 

okolo seba.
Ak deti žijú s priateľstvom,
učia sa, že svet je krásne miesto, kde 

sa oplatí žiť.
Ak deti žijú v atmosfére pokoja,
učia sa mať pokojnú myseľ.

starostka na výstave v kruhu seniorov (foto Jozef Pažitný)

S čím žijú Vaše deti?
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Martinka,
b) Predsedu komisie pre rie-

šenie sťažností a petícií obča-
nov – Jaroslava Budinského, 
členov komisie – Ing. Milana 
Maliňáka, Bc. Ľubomíru Budzo-
vú, JUDr. Helenu Javorskú, 
Antóniu Zummerovú,

c) Predsedu komisie pre 
výstavbu, životné prostredie 
a  územné plánovanie – Ing. 
Mgr. Štefana Bukoviča, členov 
komisie – Františka Pronera, 
Mgr. Oľgu Martinkovú, Annu 
Hrušovskú, Ing. Jozefa Javor-
ského,

d) Predsedu komisie pre 
rozvoj vzdelávania, kultúry, 
sociálne veci, mládeže a športu 
– Ing. Daniela Martinka, členov 
komisie – Bc. Magdalénu Javor-
skú Dlugošovú, Mgr. Ivanu 
Chripkovú, Martina Slodičáka

Obecné zastupiteľstvo určilo 
v  súlade so zákonom NR SR 
č. 253/1994 Z.z. o  právnom 
postavení a platových pome-
roch starostov obcí a primáto-
rov miest v  znení neskorších 
predpisov v rozsahu určenom 
obecným zastupiteľstvom plat 
starostky vo výške priemernej 
mesačnej mzdy a násobku 2,65. 
Tiež schválilo pre nasledujúce 
volebné obdobie Zásady odme-
ňovania poslancov platné od 
1.1.2011.

§ 2. zasadnutie OcZ
18. februára 2011 sa zišlo 

Obecné zastupiteľstvo na 2. 
zasadnutí.

OZ schválilo program Obec-
ného zastupiteľstva, za zapi-
sovateľku schválilo p. Antóniu 
Zummerovú, do návrhovej 
komisie a  za overovateľov 
zápisnice Bc. Magdalénu Javor-
skú Dlugošovú a  p. Františka 
Pronera. Návrhová komisia OZ 
konštatovala, že bolo prítom-
ných 8 z 9 poslancov (88 %) a 
OZ bolo uznášania schopné. OZ 
zobralo na vedomie správu p. 
poručíka Jendrála o stave bez-
pečnosti v našej obci a správu 
starostky obce o kontrole plne-
nia uznesení. 

OZ zrušilo uznesenie 
č. 101/2010.

OZ zrušilo uznesenie 
č. 106/2010. 

OZ schválilo zápis v Obecnej 
kronike za rok 2010 a udelilo 
odmenu kronikárovi p. Jánovi 
Slivkovi podľa schváleného 
rozpočtu obce. OZ zobralo na 
vedomie správu kontrolóra 
obce Ing. Ondreja Korenka 
o vykonanej kontrole na úseku 
hospodárenia s  majetkom 
obce. OZ uložilo komisii pre 
výstavbu, životné prostredie 

Krása ľudového umenia očami seniorov

Výstava bola situovaná v dvoch 
miestnostiach. V prvej, menšej 
boli vystavované výrobky našich 
dôchodcov a ďalších šikovných 
ľudí z  našej obce. Mohli sme 
tu vidieť množstvo vyšívaných 
obrúskov, dečiek a  obrazov 
s rôznymi motívmi, ale domino-
vali motívy veľkonočné a jarné. 
Veľkú časť z vystavených expo-
nátov tvorili háčkované dečky 
a  obrusy rozmanitých tvarov 
a  vzorov. Veľmi zaujímavé boli 
trojrozmerné háčkované kuriat-
ka a košík s kraslicami. Výstavu 
dopĺňali a  príjemne obohatili 
dnes už historické predmety, 
ktoré si ešte pamätajú naše staré 

mamy a otcovia z ich každoden-
ného života. Dnes sa s takýmito 
predmetmi stretávame len zried-
ka. Z nich možno spomenúť staré 
váhy, žehličku, ktorá nepotrebuje 
elektrinu (dovnútra sa vkladal 
rozpálený kus železa), niekoľko 
typov podkov, kované svietniky, 
cepy na mlátenie obilia, drevené 
hrable na hrabanie sena, pletený 
kožený bič, varič, nástroj na pra-
ženie kávy, maselnicu na výrobu 
masla a miniatúrne polmetrové 
krosná. Zaujímavým exponá-
tom boli historické materské 
nohavice. V tejto miestnosti sa 
ešte nachádzali drevené misky 
a soška, ručne vyrobené pasce na 

myši, prútené košíky a nádherne 
vyzdobené kraslice.

Druhá väčšia miestnosť bola 
venovaná pani Anne Mrkvicovej 
a  jej celoživotnému dielu. Ako 
sama povedala „vždy som chcela 
byť módnou návrhárkou“, tak aj 
tieto výstavné priestory boli plné 
oblečenia, tkaných kobercov, 
výšiviek, háčkovaných dečiek. 
Pri vstupe do miestnosti okam-
žite upútala pozornosť priadka 
v  tradičnom odeve s  kolovrát-
kom, ktorá síce nebola živá, avšak 
živo si s ňou možno predstaviť 
proces výroby nití s priadze. Po 
jej ľavej ruke bol stolík s fotog-
rafiou oslávenkyne, keď mala 18 
rokov. Po oboch stranách miest-
nosti sa ťahali dva dlhé stoly. Na 
jednom boli krásne háčkované 
dečky a druhý bol plný oblečenia 
– rôzne pletené vesty, klobúky, 
svetre, saká a mnohé iné. Na konci 
tohto stola bolo na vešiaku zave-
sených niekoľko zaujímavých 
šiat. Na šnúre natiahnutej krížom 
cez miestnosť viseli rôzne tkané 
koberce s abstraktnými motívmi. 
Okná boli zastreté kobercami 
s figurálnou tematikou, s názvami 
ako Detvan, Matka mieru, Jánošík 
na stráži, Žena v kroji. Tieto chce 
pani Mrkvicová venovať svojim 
potomkom na pamiatku.

Napriek tomu, že výstavné 
priestory neboli veľké, zmestilo 
sa do nich mnoho nádherných 
predmetov a iste bolo čo obdi-
vovať. Výstava trvala do nedele 
10. 4. 2011

(Jozef Pažitný)
(pokračovanie na strane 3) 

(pokračovanie zo strany 1) 

V posledný marcový deň sa v klube dôchodcov konalo slávnostné otvrenie 
výstavy výrobkov šikovných rúk našich dôchodcov a jubilantky pani 
Anny Mrkvicovej, ktorá sa dožila krásneho veku 80 rokov.

Fotografia z výstavy – Krása ľudového umenia očami seniorov (foto Jozef Pažitný)

Oslávenkyňa Anna Mrkvicová (foto Jozef Pažitný)
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a územné plánovanie preveriť 
stav pozemkov, ktoré užívajú 
súkromné osoby s  návrhom 
riešení o  usporiadaní, ktoré 
predloží na najbližšom zasada-
ní OZ. OZ zobralo na vedomie 
správu kontrolóra obce Ing. 
Ondreja Korenka o kontrolnej 
činnosti za rok 2010 a správu 
p. Daniely Martinkovej o vyko-
naní inventarizácií majetku 
obce za rok 2010. OZ schválilo 
rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva obce Spišský 
Štiavnik a štatút obce v zmysle 
novelizácie zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení. OZ zru-
šilo rokovací poriadok zo dňa 
28.5.2010 a štatút obce zo dňa 
31.7.2002. OZ schválilo zásady 
hospodárenia a  nakladenia 
s majetkom obce Spišský Štiav-
nik, zároveň zrušilo zásady hos-
podárenia zo dňa 15.11.2007. 
OZ zobralo na vedomie návrh 
VZN obce Spišský Štiavnik č. 
3/2011 o podmienkach posky-
tovania dotácií z  rozpočtu 
obce. OZ schválilo komisiu pre 
ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcie verejných fun-
kcionárov pri OZ Spišský Štiav-
nik v tomto zložení:

Ing. Matúš Korheľ – predseda, 
p. Jaroslav Budinský – člen, Ing. 
Martin Hudzík – člen.

OZ schválilo delegovanie 
poslancov do školských rád 
v zložení:

Materská škola Spišský Štiav-
nik – Ing. Mgr. Štefan Bukovič,

Základná škola Spišský Štiav-
nik – Ing. Matúš Korheľ

a určuje poslanecké obvody 
nasledovne:

Lúčna ulica: Ing. Daniel Mar-
tinko, Kvetná ulica: Jaroslav 
Budinský, Mlynská ulica: Mgr. 
Oľga Martinková, Priečna ulica 
súp. č. 1-236, Priečna 292–418, 

Mariánske námestie súp. č. 
256–264, 406-415: Ing. Mgr. 
Štefan Bukovič, Priečna ulica 
súp.č. 275-291: František Proner, 
Bc. Magdaléna Javorská Dlugo-
šová, Hlavná ulica, Mariánske 
nám. súp. č. 405: Ing. Jozef Javor-
ský, Kláštorná ulica, Hornádska: 
Ing. Matúš Korheľ, Slnečná ulica: 
Ing. Martin Hudzík.

OZ zobralo na vedomie 
správu z mimosúdneho riešenia 
právnej veci – prenájom Domu 
dôchodcov Spišský Štiavnik. 
Tiež zobralo na vedomie žiadosť 
o  kúpu pozemkov pána L.Š. 
a trvá na pôvodnom stanovisku 
zo dňa 1.5.2009:

OZ berie na vedomie žiadosť 
L.Š. o odkúpenie pozemku a 
odporúča žiadateľovi jednať 
o kúpe pozemku s majiteľom, 
Urbárskym pozemkovým spo-

Detská šantivosť, niekedy aj 
prílišná veselosť a  neuposluc-
hnutie si zaslúžila náležitého 
upozornenia.Ak upozornenie 
nemalo účinku, bolo doplnené 
podľa výšky previnenia, naria-
dením vykonania nejakej deťom 
primeranej práce v domácnosti, 
alebo odoprením detskej žiadosti 
rôzneho druhu. Keď sa neposluš-
nosť stupňovala, mama vedela 
upotrebiť k náprave aj varechu 
a  to s  tou väčšou rukoväťou 
(rúčkou) a otec musel niekedy 
vytiahnuť buď remeň z nohavíc, 
alebo ten pri dverách visiaci. 
Remeň vak bol súci nielen, aby 
nohavice nespadli, ale dala sa na 
ňom nabrúsiť aj britva na hole-
nie a samozrejme aj vyhladenie 
detských nohavíc, pravda oble-
čených, aby sme mohli počítať 
priemerné remeňové dávky. 
Hrubé nohavice boli výhodou. Aj 
v škole sa užívali telesné tresty. 
Veď žiacke previnenia nemohli 
byť nepovšimnuté. Či to už roz-
bitie okna, vyliatie atramentu 
z kalamára, bitka medzi žiakmi, 
neuposluchnutie pani učiteľky, 
pána učiteľa, pána farára, vyru-
šovanie počas vyučovanie. Tresty 
ako státie v kúte triedy, kľačanie 
na kolenách a iné a v konečnom 
štádiu aj palička nahradzova-
la otcovský remeň. Niekedy aj 
zhoršenie známky z  chovania 
a domáce väzenie.

To všetko je už za nami, rodi-
čovské a  učiteľské tresty boli 
primerané a niekedy si povzdych-
neme, že mohli byť aj častejšie, 
veľa dobrého nám pre ďalší život 

priniesli. Boli z lásky a mierené len 
pre dobro.

A  teraz sa zahľaďme na prí-
tomnosť. Kričať na deti, použí-
vať telesné tresty je nemožné. 
Natíska sa otázka či všetky deti 
od narodenie sú na takej úrovni 
poslušnosti aká je potrebná? Ak 
by to tak bolo, nemali by sme 
mimoriadne školské zariadenia 
na prevýchovu detí, ani by sme 
sa z tlače a z televízie nedozvedeli 
o vážnych trestných činov školá-
kov. Zabudli sme na porekadlo: 
„Ohybaj ma otec, mamko dokiaľ 
som ja Janko, bo keď budem 
Jano, neohneš ma otec, mamo!“ 
Pamätám si zo školskej látky už 
takmer zabudnutý prípad, ako 
neposlušný Janko odopieral 
mamke večeru a nakoniec nah-
nevaný a s plačom zmúdrel, ale 
korbáčom! Ak ešte žije iste je 
vynikajúcim a múdrym občanom, 
ak zomrel, iste je v nebi. Nuž kde 
chceme ísť? Do neba či do pekla?

Milí spoluobčania, ešte sme 
nezabudli na sviatky jari Veľkú 
noc a už v krásnom mesiaci máji, 
okrem  Mariánskej príslušnosti, 
vynára sa každým rokom aj Deň 
matiek, toho roku je to 8. mája. 
Slovo matka je také nádherné 
a  vzácne, že ešte sa nenarodil 
umelec, ktorý by dokázal vytvoriť 
rovnocennú medailu ako proti-
hodnotu. V našich školách budú 
oslavy Dňa matiek 10. a 13. mája 
v školských budovách s možnos-
ťou účasti aj verejnosti. 

Nie všetky detičky budú môcť 
v  programoch účinkovať, ale 
ten program, ktorý nám štebo-

tajú doma iste je vám najmilší. 
V každom dieťati je toľko vašej 
lásky, že tá sa nedá slovami vyjad-
riť a za to vám patrí nesmierna 
vďaka, ktorú vám nikto vziať 
nemôže.

Milé statočné mamy, ľudský 
pohľad sa niekedy, ba v dnešnej 
dobe aj často, upiera na inú skupi-
nu ženského pohlavia, ktorá dáva 
život a pomenujme ju „rodičky“. 
Prečo tak? Nuž dať život a upro-
stred rastu nepokračovať v láske 
formovania a vývine dieťaťa, pri 
tom vedieť v okolí všetky novosti, 
je pre slovo matka málo. A pozor, 
ale ako pomenovať rodičku ktorá 
malé neviniatko zanesie do 
„hniezda záchrany“ a tým láska 
nielenže končí, ale ani nezačala. 
Nuž a tá posledná skupina, ktorá 
sa nedá ani počatému dieťaťu 
narodiť, nech dostane pomeno-
vanie vo vašom vnútri, pisateľ 
tohto článku nevie nájsť správny 
názov.

Milí spolurodáci!
Máme ešte jednu matku, ktorá 

svoju lásku nemení za žiadnych 
okolností. Pod jej materinský 
plášť sa vmestíme všetci a  len 
sa k nej prihovorme, najmä po 
celý mesiac máj v našom chráme 
Narodenia Preblahoslavenej 
Panny Márie a  nebude núdze 
v ťažkostiach. I náš národ sloven-
ský je hrdý na svoju patrónku 
Sedembolestnú Pannu Máriu. 
Pieseň „Hor sa srdcia maloverné, 
pohliadnite na oltár...“ vieme 
všetci, nuž čoho sa máme báť.

Váš Ján

Včera a dnes
Témou tohto článku nech je poslušnosť a preto aj názov včera nech je minulosť 
nás starších a názov dnes nech je prítomnosť. Začnem tým zaužívaným názvom 
poslušnosť za našich čias – teda minulosťou. Zaužívaná, ba aj prikázaná bola 
poslušnosť voči rodičom, učiteľom, všetkým predstaveným a starším občanom.

(pokračovanie na strane 4) 

(pokračovanie zo strany 2 ) 

Orientačné čísla domov Kalendár podujatí
Oznamujeme občanom, že v zmysle 
Vyhlášky Ministerstva vnútra SR 
č. 31 z 30. januára 2003, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o označovaní 
ulíc a iných verejných priestranstiev 
a o číslovaní stavieb, stavebník 
je povinný obstarať si na vlastné 
náklady tabuľku s orientačným 
číslom. Vlastníci rodinných domov si 
môžu zakúpiť orientačné číslo domu 
v kancelárii obecného úradu cene 3,00 
€ v stránkových dňoch pondelok, streda, 
piatok.

(OÚ)

13. máj 2011
Deň matiek v ZŠ
10. máj 2011
Deň matiek v MŠ
22. máj 2011
Hasičská súťaž o putovný pohár 
starostky obce
16. jún 2011
Hornádske hry v areáli ihriska
12. jún 2011
Deň obce – Jazdecké preteky

(OÚ)

čítajte aj na stránkach www.spisskystiavnik.sk
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ločenstvom majiteľov lesov a 
pôdy v Spišskom Štiavniku.

OZ zamietlo žiadosť o úľavu 
miestneho poplatku za komu-
nálny odpad pánovi Š.J. a ozná-
menie o zmene poplatku pre 
účely poplatku odpadových 
vôd pána P.Ch. OZ zobralo na 
vedomie žiadosť o schválenie 
úpravy rozpočtu základnej 
školy na rok 2011 a  ukladá 
komisii pre financovanie, spra-
vovanie obecného majetku, 
obchodu a  služieb prejednať 
návrh a  predložiť stanovisko 
na ďalšie zasadnutie OZ. OZ 
zobralo na vedomie správu 
Základnej školy Spišský Štiavnik 
o organizácii školy v školskom 
roku 2011/2012 a v zmysle žia-
dosti Základnej školy, Slnečná 
422, Spišský Štiavnik schválilo 
príspevok na Hornádske hry vo 
výške 500 €. Tiež bol schválený 
príspevok pre TJ Spišský Štiav-
nik na zakúpenie veľkoplošnej 
obrazovky do minitelocvične vo 
výške 700 €.

§ 3. zasadnutie OcZ
25.3.2011 sa zišlo Obecné 

zastupiteľstvo na svojom 3. 
zasadnutí a  schválilo prog-
ram so zmenou v bode rôzne. 
OZ schválilo za zapisovateľku 
p. Antóniu Zummerovú, do 
návrhovej komisie a za overo-
vateľov zápisnice p. Jaroslava 
Budinského a Ing. Jozefa Javor-
ského. Návrhová komisia OZ 
konštatovala, že bolo prítom-
ných 9 z 9 poslancov (100 %) 
a OZ bolo uznášania schopné. 
OZ zobralo na vedomie žiadosť 
DHZ Spišský Štiavnik na zmenu 
funkcie veliteľa DHZ a doporu-
čilo postupovať v zmysle stanov 
a zákona 314/2001 o ochrane 
pred požiarmi. OZ zobralo na 
vedomie žiadosť pána J. Š. a 
súhlasilo s úhradou

50 % faktúry č. 203/2010 
odpočítaním z nájmu v zmysle 
Zmluvy o prenájme nebytových 
priestorov zo dňa 29.10.2010. 
OZ zobralo na vedomie správu 
o kontrole plnenia uznesení a 
konštatovalo, že ostáva v plnení 
uznesenie č. 66/2010.

OZ zrušilo uznesenie č. 
65/2010. 

OZ zobralo na vedomie 
správu kontrolóra obce o 
vykonanej kontrole vedenia 
pokladne OcÚ a odpoveď 
kontrolóra obce Ing. Ondreja 
Korenka na sťažnosť pána V. D. 
a ukladá komisii pre výstavbu, 
životné prostredie a  územné 
plánovanie riešením pred-
metnej sťažnosti. OZ schválilo 
VZN obce Spišský Štiavnik č. 
3/2011 o podmienkach posky-

Úprimná vďaka

tiveň a strpčujú nám pobyt nám 
v  tomto spoločnom zariadení. 
Seniori, ktorí už svoj život prežili 
a  dožívajú ho, potrebujú kľud 
a pokoj! Strpieť a dívať sa na ich 
výčiny nepridáva prežívať spo-
kojnú starobu. Áno – berú ich na 
preliečenie do ústavov (Levoča–
Plešivec), ale opäť ich vracajú 
a po čase sa to znova opakuje. Sú 
klienti, ktorí za môjho pôsobenia 
boli už 6-krát na preliečení, ale 
s nenávisťou sa vracajú a robia 
naďalej protiveň.

Napriek tomu, vedela som si 
oceniť mnohé chvíle, dni, mesia-
ce a roky v tomto už nie celkom 
Domove pre dôchodcov.

V závere sa chcem v obecnom 
časopise poďakovať všetkým, 
ktorým patrí moja úprimná 
vďaka.

V  prvom rade p. riaditeľke 
Mgr. A. Huraiovej za milé prija-
tie a pomoc v mojom životnom 
strese. Poskytnutie samostatnej 
izbičky, čo mi pomohlo opäť 
sa pozbierať a žiť svoj dôchod-
covský vek v peknom a milom 
prostredí kláštora, kde sú 
vytvorené všetky podmienky, 
aby sa tam človek dobre cítil 
a relaxoval (nebyť spomínaných 
faktov hore uvedených). Ďalej p. 
starostke obce Márii Kleinovej, 
ktorá často navštevovala naše 
zariadenie a snažila sa všestran-

V  tomto spoločnom sociál-
nom zariadení som prežila tri 
a pol roka a z vlastnej skúsenos-
ti môžem povedať, že nie je to 
celkom dobrý experiment skĺbiť 
tieto dva sociálne zariadenia, 
aby sa obyvatelia stretávali 3-krát 
denne v  jedálni, v  spoločných 
hygienických zariadeniach, vo 
dvore, v záhrade. Medzi dôchod-
cami a klientmi je diametrálny 
rozdiel, čo už samozrejme aj vo 
veku: sú tam aj pomerne mladí 
ľudia, ktorí prešli ťažkými úrazmi, 
dedičným zaťažením, životnými 
traumami, zlyhaním v búrkach 
života. Česť výnimkám, ale títo 
klienti, pod vplyvom ťažkých 
liekov nejavia veľký záujem na 
dianie okolo seba: jedia, fajčia, 
kávu pijú niekoľko krát denne 
(aj v noci) a spia! Vychovávatelia 
sa snažia v  takzvaných „komu-
nitách“ ich zamestnávať, vzbu-
dzovať záujem o rôzne koníčky, 
zamestnávajú ich v záhrade, pod-
nikajú športové podujatia, berú 
ich na zájazdy a denne pravidelne 
absolvujú zdravotné prechádz-
ky po dedine alebo do blízkeho 
lesa a okolia. Nacvičili s nimi už tri 
divadelné predstavenia pre škol-
skú mládež a verejnosť v obci. 
Niektorí aj to považujú za záťaž 
a nejavia záujem. Žijú medzi nami 
aj takí, ktorí robia svojim spolubý-
vajúcim a spoluklientom napro-

ne nám obyvateľom vychádzať 
v  ústrety. Vychovávateľom, 
opatrovateľkám, kuchárôčkam 
a ostatným zamestnancom, ktorí 
sa veľmi snažia vychádzať každé-
mu v ústrety. Novej výkonnej p. 
riaditeľke Mgr. Maruške Zbojano-
vej, zástupkyni Mgr. G. Zumme-
rovej a klientom, s ktorými sme 
si spríjemňovali pobyt v našom 
spoločnom zariadení. Vďaka patrí 
duchovným otcom, ktorí nám 
chodia hlásať slovo Božie, aby 
nás doprevadili k  Najvyššiemu 
dobrodincovi. Ďakujem aj milým 
predavačkám v obidvoch obcho-
doch, ktorí majú trpezlivosť nás 
obslúžiť pri našich nákupoch 
z nášho „vreckového“!

Útulná a čistá dedinka Spišský 
Štiavnik je síce mojim rodiskom 
(preto som tu prišla), ale stále 
ma to ťahalo tam, kde som pre-
žila svoj život: mladosť, detstvo, 
produktívny vek aj invalidný 
dôchodok.

Spišský Štiavnik, v ňom aj moja 
početne rozšírená rodinka, ktorej 
taktiež ďakujem a duchovne ich 
žehnám a bozkávam, mi pomo-
hol znova sa postaviť na nohy 
a i naďalej kráčať životom, pokiaľ 
sviečočka môjho pozemského 
života nedohorí!

Úprimná vďaka!
(dôchodkyňa A.B.)

(pokračovanie zo strany 3 ) 

(pokračovanie na strane 5 ) 

Pred pár dňami som počúvala v ranných správach informáciu, ako sú „Domovy 
sociálnych služieb“ nedostatočne finančne dotovaní svojimi neziskovými 
nadriadenými orgánmi. Je to naozaj skutočnosťou, lebo je hospodárska kríza. Aj 
v našom spoločnom zariadení DD + DSS v Spišskom Štiavniku to pociťujeme. 
Z tohto dôvodu sa prijímajú do DSS klienti s vážnejšími zdravotnými 
problémami (duševné choroby), lebo na nich štát predsa len finančne viacej 
prispieva. Naši dôchodcovia pomaly odchádzajú do nenávratna a tak sa počet 
dopĺňa spomínanými klientmi.

Karneval v materskej škole (foto archív MŠ)

Karnevalové šantenie v materskej škole

Stretli sme sa v škôlke zase,
dnes to bolo v plnej kráse.
Všetci sme sa premenili,
na šaškov aj dobré víly.
Spidermani siete tkali, 
zvieratká sa zabávali.

Okrem tanca, hostiny, 
povinnosť sme splnili.
Priniesli sme vietor, dážď,
aby mohli kvietky rásť.
Za slnkom sme putovali, 
aby sme im svetlo dali.
Vďaka vode, dažďu, jasu,
ukázali svetu krásu.

Spolu s nimi sme sa smiali,
a veselo zabávali.
Každá maska zvíťazila, 
ktorá sa tu predstavila.
Bol aj muffin maličký, 
od dobrej mamky Aničky.

(Kolektív MŠ)
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Park v Kaštieli bude aj naďalej slúžiť všetkým

Spotrebné družstvo COOP Jednota

tovania dotácií z  rozpočtu 
obce. OZ delegovalo poslan-
cov Ing. Jozefa Javorského 
a Ing. Matúša Korheľa na valné 
zhromaždenie Mikroregiónu 
Pramene Hornádu a Čierneho 
Váhu dňa 1.4.2011. OZ zobralo 
na vedomie ponuku Jednoty 
SD na finančné vysporiadanie 
a  doporučilo starostke obce 
vstúpiť do jednania s  finan-
čnou ponukou 15 % z  ceny 
(10 500,- €) na budovu z akcie 
„Z“ nákupné stredisko a 10 % 
ceny (8000,- €) na budovu súp.č. 
236 – časť Pohostinstvo. OZ 
schválilo smernicu o postupe 
obce Spišský Štiavnik pri zadá-
vaní zákazky s nízkou hodnotou 
v rámci verejného obstarávania 
s nadobudnutím účinnosti od 
1.4.2011. OZ zobralo na vedo-
mie zápis zo zasadnutia komisie 
pre výstavbu, životné prostre-
die a územné plánovanie k rie-
šeniu opatrení kontrolóra obce 
Ing. Ondreja Korenka ohľadom 
obecného majetku, vysporia-
dania cesty v areáli PDP, vyspo-
riadania pozemkov v  areáli 
Detského domova. OZ zamietlo 
žiadosť pána D. H. s manželkou 
na zriadenie vecného bremena 
na parcele č. 558.

OZ zrušilo uznesenie 
č. 26/2011.

OZ súhlasilo s návrhom komi-
sie pre výstavbu, životné pro-
stredie a územné plánovanie 
s možnosťou využívať meranie 
podľa skutočnej spotreby vody 
z  vlastného zdroja pre účely 
spoplatnenia stočného, pri 
splnení podmienok v  zmysle 
zákona č. 442: preciachovanie 
a  zaplombovanie vodomera 
odborným pracovníkom firmy 
W-Control, náklady vzniknuté 
s uvedenými činnosťami hradí 
majiteľ odberného miesta. 
OZ odporučilo starostke obce 
vstúpiť do jednania s užívateľmi 
obecných pozemkov za účelom 
ponuky k odpredaju, prípadne 
nájmu týchto pozemkov. OZ 
zobralo na vedomie správu zo 
zasadnutia komisie pre finan-
covanie, spravovanie obecného 
majetku, obchodu a služieb. OZ 
schválilo rozpočtové opatrenie 
č. 1/2011 Základnej školy Spiš-
ský Štiavnik na rok 2011 tiež 
schválilo finančný príspevok 
na zakúpenie konvektomatu 
pre Školskú jedáleň pri Základ-
nej škole v sume 4800,00 €. OZ 
zobralo na vedomie návrh VZN 
obce Spišský Štiavnik č. 4/2011 
o symboloch obce a ich použí-
vaní a návrh VZN obce Spišský 
Štiavnik č. 5/2011 o označovaní 
ulíc a  iných verejných pries-
transtiev a číslovaní stavieb. OZ 

Vlastníci parku v Kaštieli v Spišskom Štiavniku už začali s prvými prácami na 
jeho rekonštrukcii. Toto územie, dlhé roky zanedbávané, by sa opäť malo stať 
miestom, kde nielen Štiavničania budú môcť prísť zrelaxovať a načerpať pokoj. 

V marci 2011 sa zišli členovia spotrebného družstva COOP Jednota na svojej 
výročnej schôdzi v priestoroch klubu dôchodcov v Spišskom Štiavniku. Predseda 
pán Martin Mičko sa prihovoril svojim členom a oboznámil ich s výsledkami 
hospodárenia za predchádzajúci rok. Prinášame Vám krátky prehľad činnosti 
a hospodárenia tejto organizácie.

Po tom, čo podnikateľ Miro-
slav Mrava odkúpil stavby pod 
kaštieľom, v ktorých dlhé roky 
žili sociálne neprispôsobiví 
obyvatelia, začal aj s  úpravou 
blízkeho parku. „Asi polovica 
pôvodných obyvateľov sa odsťa-
hovala k svojim rodinám mimo 
Štiavnika a ostatných približne 
päťdesiat ľudí žije v osade v uni-
mobunkách,“ vysvetľuje Miroslav 
Mrava, čo sa stalo s bývalými oby-
vateľmi „Kaštieľa“. Ešte koncom 
minulého roku z  miesta, ktoré 
vtedajší obyvatelia využívali ako 
smetisko, najskôr vyviezol odpad. 
Nákladné auto naložené odpa-
dom musel pritom otočil viac 
ako tridsaťkrát. Na jeho mieste 
vzniklo jazierko s hĺbkou až 2,5 
metra. V  parku postupne pri-
budnú ďalšie štyri jazierka. Miro-
slav Mrava a Tomáš Javorský sa 
inšpirovali minulosťou – jazierka 
totiž boli kedysi súčasťou parku. 
Tie začnú napúšťať až na jeseň, 
lebo niektoré stromy, ktoré sa 
tam nachádzajú, bude potrebné 
vyrúbať a to je možné urobiť len 
v čase vegetačného pokoja, t.j. 
až po 1. októbri. „Plánujeme, že 
v  jazierkach budú člnky, ľudia 
sa na nich budú môcť previesť, 
pritom si budú môcť nachytať 
ryby,“ dívajú sa do blízkej budúc-
nosti Miro s Tomášom. Z viace-
rých stavieb, ktoré sa kedysi 
v parku nachádzali, dnes stoja už 
len tri. Jednu z nich momentálne 
upravujú na stajne, v ktorej budú 

Členská základňa v Spišskom 
Štiavniku mala k 31.12.2010 111 
členov. Maloobchodný obrat 
v predajni potravín v roku 2010 
bol 608 572,89 €, čo predstavo-
valo zvýšenie obratu oproti roku 
2009 o 49 365,98 €. Priemerný 
mesačný maloobchodný obrat 
činil 50 714,- €. Najviac sa naku-
povalo už tradične v decembri, 
kedy obrat stúpol na viac ako 
šesťdesiat tisíc Eur. Predseda 
vyzdvihol zavádzanie rôznych 
predajných akcií, počas ktorých 
sa zákazníkom ponúka lacnejší 
tovar, a tiež sa dajú získať výhry 
za zakúpené výrobky. Vyjadril 
poľutovanie, že práve ten akci-
ový tovar v predajni v Spišskom 

kone. Začali už aj s budovaním 
oplotenia okolo časti parku, 
v ktorej sa bude nachádzať výbeh 

pre kone. V parku ďalej pribudne 
ovocný sad, zeleninová záhrada, 
bylinkové záhony, malá zoolo-
gická záhrada i ihrisko pre deti. 
Vjazd autami do parku nebude 
povolený. Vstup tam bude len 
pre peších, cyklistov a pre koče 
s koňmi. Pre autá bude určené 
parkovisko na druhej strane pod 
kaštieľom. V parku by v budúc-
nosti chceli zorganizovať rôzne 
športové či kultúrne podujatia. 
Ako obaja zdôrazňujú, rekon-
štrukcia parku a jeho ďalšia exis-
tencia nie je vec nejakého ich biz-

Štiavniku často chýba.
Prácu členskej základne orga-

nizuje dozorný výbor podľa 
Stanov družstva. Od roku 1993 
pracujú v dozornom výbore traja 
členovia a  dvaja pre združené 
prostriedky členov. V roku 2010 
dozorný výbor zasadal dva krát. 
Na zasadnutiach riešil aktuálne 
problémy členskej základne, pre-
vádzkovej jednotky, oboznamo-
val sa s výsledkami inventarizácie 
v predajni a s výsledkami hos-
podárenia družstva. Tiež v pre-
vádzkovej jednotke prevádzal 
príležitostne kontrolu pri nákupe 
tovaru. Predseda skonštatoval, že 
spolupráca s vedením družstva 
COOP Jednota Poprad je dobrá, 

nisu. Už teraz celé dni a víkendy 
spolu s  kamarátmi a  rodinami 
trávia pri jeho čistení a úprave. 

„Chceme, aby park mal približne 
takú podobu ako v  minulosti. 
Je to síce súkromný majetok, 
ale chceme, aby slúžil všetkým. 
Oddýchnuť si tu bude môcť prísť 
ktokoľvek kedykoľvek, bude tu 
však musieť udržiavať poriadok 
a  neznečisťovať priestranstvá,“ 
vysvetľuje Miroslav Mrava. Ako 
dodáva Tomáš Javorský, uvíta-
jú aj nadšencov, ktorí by im vo 
svojom voľnom čase pomohli pri 
úprave parku. Je tam totiž práce 
„ako na kostole“ a dvaja na všetko 
nestačia.

(Z rozhovoru Miroslava Mravu)

ale nemôžu byť celkom spokojní 
s  prístupom vedenia, nakoľko 
kladené požiadavky sú splnené 
len čiastočne.

Na záver poďakoval predseda 
v  mene svojom, ale aj v  mene 
dozorného výboru, pracovníč-
kam prevádzkovej jednotky 
„Potraviny“ Spišský Štiavnik za 
ich snahu a zodpovednú prácu 
a  poprial im do ďalšej práce 
veľa trpezlivosti, pevné nervy 
a vysokú tržbu. Na druhej strane 
aj patričnú úctu k svojim zákaz-
níkom.

(Úryvok z výročnej správy 
COOP Jednota)

Park v Kaštieli (foto Miroslav Mrava)

(pokračovanie zo strany 4 ) 

(pokračovanie na strane 6 ) 
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schválilo finančnú výpomoc na 
zdravotnú pomôcku pre Š. J. M.

§ 4. zasadnutie OcZ
8.4.2011 za zišlo Obecné 

zastupiteľstvo na svojom 4. 
zasadnutí.

OZ schválilo program Obec-
ného zastupiteľstva, za zapi-
sovateľku schválilo p. Antóniu 
Zummerovú, do návrhovej 
komisie a  za overovateľov 
zápisnice Ing. Daniela Martin-
ka a  Ing. Jozefa Javorského. 
Návrhová komisia OZ konšta-
tovala, že bolo prítomných 
7 z 9 poslancov (77 %) a OZ 
bolo uznášania schopné. OZ 
zobralo na vedomie stanovisko 
kontrolóra obce Ing. Ondreja 
Korenka k čerpaniu návratných 
zdrojov z Dexia banky Sloven-
sko. Obecné zastupiteľstvo 
v  Spišskom Štiavniku podľa 
príslušných ustanovení zákona 
č. 369/1990 Zb. o  obecnom 
zriadení v platnom znení/resp. 
príslušných ustanovení Štatútu 
obce schválilo:

navýšenie Dexia Komu-
nál Komfort úveru (ďalej len 
„úver“) vo výške 110 000,- EUR 
poskytnutého zo strany Dexia 
banky Slovensko, a.s, so sídlom: 
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slo-
venská republika, IČO: 31 575 
951, IČ DPH: SK2020372541, 
zapísanej v Obchodnom regis-
tri Okresného súdu v Žiline, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 
(ďalej len „banka“) za podmie-
nok dojednaných v príslušnej 
úverovej zmluve.

Obecné zastupiteľstvo záro-
veň schválilo, že v prípade ak 
bude na základe prehodnote-
nia výšky úveru bankou jeho 
výška znížená tak, že obec 
vyčerpala ku dňu uplynutia 
jednoročného obdobia od 
podpísania úverovej zmluvy 
a  následne vždy k  tomuto 
dátumu nasledujúcich kalen-
dárnych rokov počas platnosti 
úverového vzťahu väčší objem 
finančných prostriedkov ako je 
bankou novostanovená výška 
úveru, obec je oprávnená bez 
poplatku uhradiť rozdiel medzi 
pôvodnou a  novou výškou 
úveru najneskôr do uplynutia 
jednoročného obdobia od pod-
pisu zmluvy.   V prípade prehod-
notenia výšky Úveru v nasle-
dujúcich kalendárnych rokoch 
bude obec oprávnená tento 
rozdiel uhradiť vždy najneskôr 
k  tomuto dátumu nasledujú-
cich kalendárnych rokov počas 
platnosti úverového vzťahu. 
Obec je oprávnená na splate-
nie rozdielu medzi pôvodnou 
a  novou výškou úveru bez 

Vystúpenie tanečného divadla ATAK
Dňa 15. apríla 2011 sa uskutočnilo vystúpenie tanečného divadla ATAK vo 
Svite, s predstavením pod názvom zimOsen. Tanečné divadlo ATAK z Bratislavy 
funguje už trinástu sezónu, má za sebou 16 predstavení. Má 17 aktuálnych 
členov, dve z nich sú spod Tatier, z našej obce Ivana Chripková a z Tatranskej 
Štrby Mária Fábryová. Vedúcim a režisérom divadla je Pavol Danko.

Predstavenie zimOsen pred-
stavuje nebezpečenstvo – je to 
„skupenstvo“, v  ktorom duša 
dobrovoľne a vedome prestane 
využívať svoj prirodzený zdroj 
tepla a svetla (BOHA). Ako príklad 
je človek, ktorý sa namiesto den-
ných hrejivých lúčov slnka prácne 
zohrieva v chladnej noci (nešťas-
tí, zadubenosti) pri ohnisku ako 
„bezdomovec“. Samo o sebe to 
nie je zlé. Nebezpečenstvo spo-
číva v tom, že ráno – práve keď 
vyjde slnko – sa takýto človek 
nebude vládať ani chcieť zobudiť. 
Bude skrehnutý a unavený, pre-
tože zo seba vydal veľa energie 
na zbytočnosti, ktoré mu život 
ponúka. Mení sa na akýsi tieň, 
postupne stráca vieru, že vôbec 
existuje zdroj tepla a svetla, ktorý 
by ho zohrial. Tu vzniká boj slnka 
(BOHA) a zimy o dušu tohto člo-
veka.

Členovia tanečného divadla 
ukázali svoje neuveriteľné schop-

nosti, či už pohybové, mimické, 
mimoriadne nadanie a vytrvalosť 
v  prípravách, čoho výsledkom 
je zvládnutie takého náročné-
ho predstavenia, ktoré oslovilo 
všetkých prítomných divákov, 
ktorí z predstavenia odchádzali 
s potleskom a nadšením.

V sobotu doobeda 16. apríla 
2011 navštívili členovia ATAKU aj 
našu obec, za účelom tanečné-
ho workshopu pre deti a mládež 
z detského domova, ktorí sa tiež 
zúčastnili na tomto predstavení, 
keďže tento rok chcú sprítomniť 
svoje posolstvo najmä ľuďom 
a deťom zo sociálne znevýhod-
neného prostredia. 

(rozhovor s Ivanou Chripkovou)
Čo ti prinieslo účinkovanie 

v tomto tanečnom divadle?
V  prvom rade veľa sebazap-

renia, keďže to bolo fyzicky 
a časovo náročné, ale aj stretnu-
tie so skvelými ľuďmi, umelcami, 

ktorí už roky svojím umením pri-
nášajú ľuďom do života aspoň 
trochu radosti a „slnka“ bez aké-
hokoľvek nároku na honorár.

...a v  samotnom predstavení 
zimOsen?

Také zamyslenie sa nad svojím 
životom a životmi nás ľudí. Uve-
domila som si, že každý z  nás 
občas (alebo väčšinou?) dob-
rovoľne žije v takom svojom 
„zimOsne“, ktorý mu bráni vidieť 
a spoznať skutočné „svetlo“.

Akú rolu si stvárnila ty v tomto 
predstavení?

Tieň duše, ktorá sa potrebuje 
ukotviť, preto sa priväzuje a zavä-
zuje k určitým životným štýlom 
– priväzujúca sa.

Tanečné divadlo ATAK vyšlo so 
svojim predstavením na turné 
po Slovensku. Prajeme im veľa 
divákov a úspešných predstavení.

(A.Z.)

Z vystúpenia tanečného divadla ATAK vo Svite (foto divadlo ATAK)

(pokračovanie zo strany 5 ) 

(pokračovanie na strane 7 ) 

Hostinec RAJ Hrabušice ponúka denné menu v cene 3,00 €. 
Výber z troch jedál, dovoz až domov v čase od 11.30 do 12.00 h
Bližšie informácie: Marián Jendrál, tel.č.: 053 44 90 280in
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čítajte aj na stránkach www.spisskystiavnik.sk
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poplatku výlučne z vlastných 
nenávratných finančných zdro-
jov. V opačnom prípade zaplatí 
banke poplatok za predčasnú 
splatnosť úveru vo výške urče-
nej v Sadzobníku poplatkov. 

V prípade, ak obec neuhra-
dí rozdiel medzi pôvodnou 
a novou výškou úveru, Obecné 
zastupiteľstvo schválilo, že 
vo výške tohto rozdielu bude 
úver zmenený na termínovaný 
úver v  eurách za podmienok 
dojednaných vo Všeobecných 
podmienkach poskytovania 
pomocných terminovaných 
úverov, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou úverovej zmluvy. 

Obecné zastupiteľstvo záro-
veň schválilo vystavenie vlast-
nej vista blanko zmenky na rad 
banky za účelom zabezpečenia 
pohľadávky banky z úveru.

(Za správnosť výpisu O.R.)

Sčítanie obyvateľov – právo alebo povinnosť?
Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické 
zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú 
v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri 
využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. 
Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania, čo bude mať z 
hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam.

Sčítanie je pre každého obyva-
teľa príležitosťou, právom pris-
pieť k tvorbe uceleného obrazu 
o demografickej a sociálnej situá-
cii i životných podmienkach oby-
vateľstva Slovenskej republiky. 
Tento obraz je potrebné poznať 
o. i. preto, aby bolo možné prog-
nózovať ďalší vývoj spoločnosti.

V sčítacích tlačivách neexistu-
jú žiadne povinné a nepovinné 
otázky, ako sa to niekedy mylne 
vysvetľuje. Sú len  tzv. povinné 
a odvodené témy, ktoré sa podľa 
nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady (ES) č. 763/2008 
o  sčítaní obyvateľov, domov 

a bytov museli alebo mohli zapra-
covať do sčítacích tlačív z dôvodu 
už spomínanej medzinárodnej 
porovnateľnosti zisťovaných šta-
tistických údajov. Odpovedať na 
VŠETKY OTÁZKY  v sčítacích tla-
čivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. 
Údaje o byte, C. Údaje o dome) je 
teda pre občanov Slovenskej 
republiky POVINNOSŤ, ktorá im 
vyplýva zo zákona č. 263/2008 
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov 
a bytov.  „Každý, kto je povinný 
poskytnúť údaje…, ich poskyt-
ne ÚPLNE, SPRÁVNE, PRAVDIVO 
A VČAS“.

V obci Spišský Štiavnik boli do 

funkcie sčítací komisár menovaní:
Gurová Ľubomíra 
Kacvinská Lenka 
Lavriková Marta 
Martinková Daniela 
Rákociová Oľga
Tardová Eva 
Zummerová Antónia 
ako náhradník je vedená:
Pemčáková Silvia

Sčítací komisári začnú od 13. 
mája 2011  navštevovať domác-
nosti, ktoré patria do ich sčítacie-
ho obvodu. Preukážu sa osobit-
ným poverením.

(A.Z.)

Poslovia jari dorazili

Do svojho letného sídla, posta-
veného na komíne na kaštieli, sa 
vracajú pravidelne niekoľko rokov 
a zakaždým ho opravujú a vylep-
šujú. Ich prútený hrad, s prieme-
rom ponad dva metre je ale od 
nich oveľa starší. Hniezdo bolo 
založené v roku 1955 a priemer-
ná dĺžka života bocianov je okolo 

Bocian na komíne kaštieľa (foto Jozef Pažitný)

(pokračovanie zo strany 6 ) 

Okrídlení poslovia jari, bociany biele, sa začiatkom apríla vrátili aj do našej obce. 
Prvý priletel samec a s niekoľkodňovým oneskorením aj jeho družka. 

SPOLOČENSKÁ 
KRONIKA

I. ŠTVRŤROK 2011
Novorodenci
• Alexandra Žigová
• Kristián Žiga
• Damián Štajer
• Adriana Hlaváčová
• Timea Mirgová
• Martin Čonka
• Matúš Skokan
• Seherezádé Pokošová
• Miroslav Žiga
• Alexandra Žigová

Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Stanislav Mráz, Mlynská
• Božena Pačanová
65 rokov
• Pavol Javorský, Priečna
• Ivan Ozábal, Kvetná
70 rokov
• Jozef Pačaj, Priečna
• Jozef Galovič, Hlavná
75 rokov
• Irena Martinková, Kvetná
• Mária Pemčáková, Hlavná
• Mária Dulovičová, Lúčna
80 rokov
• Anna Mrkvicová, Kvetná
85 rokov
• Júlia Rusiňáková, Mlynská
90 rokov
• Alžbeta Beďová, Hlavná

Opustili nás
• Ján Mišalko

Údaje občanov sú zverejnené 
so súhlasom občanov.

K trvalému pobytu sa prihlá-
sili štyria občania, odsťahovali 
sa desiati obyvatelia.

(O.R.)

desať rokov. V týchto dňoch sa 
starostliví bocianí rodičia strieda-
jú v sedení na vajciach. Mláďatá 
sa liahnu po 33-34 dňoch a v júli 
opustia hniezdo.

Zimu prečkávajú naše bociany 
v strednej a južnej Afrike a cestou 
k nám na svoje hniezdiská pre-
konávajú vzdialenosť 10000 kilo-

metrov, čo im trvá asi 50 dní.
V  súčasnosti hniezdi na Slo-

vensku približne 1300 párov, čo 
predstavuje necelé 1% svetovej 
populácie týchto majestátnych 
vtákov.

(Jozef Pažitný)
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/dielňa Architektúry
• projekty rodinných domov
• projekty iných stavieb
• stavebné povolenia atď.

/dielne NZW - Nové Spišské Dielne | www.nzw.sk | info@nzw.sk | 0908 067 671

/dielňa Grafiky
• vizitky, pečiatky, hlavičkové papiere
• oznámenia, reklamné tlačoviny, plagáty, logá
• periodiká , publikácie atď.

/dielňa Webdizajnu
• internetové WWW stránky - statické, dynamické
• zabezpečíme hosting, priestor pre webstránky
• zabezpečíme domény (SK, EU, COM...) atď.

akademický architekt Tomáš Bujna - autorizovaný architekt SKA | M § 0908 067 671 | T § 052 381 01 41 | E § info@nzw.sk | W § www.nzw.sk

ZO ŠPORTU
Rok 2011 začal pre futbalový oddiel TJ Spišský Štiavnik dôslednou zimnou prípravou. Tréningy „A 
mužstva“ a dorastencov pod vedením trénera Milana Piataka boli zamerané hlavne na kondíciu mužstva, 
keďže sa v jesennej časti sezóny ukázalo, že práve v kondícii mužstvo zaostávalo. Ku kvalitnej príprave 
mužstva prispelo aj viacúčelové ihrisko s umelou trávou. Popri tréningoch sa hráči vo svojom voľnom čase 
venovali aj zveľaďovaniu areálu futbalového ihriska. Boli usporiadané brigády, kde každý kto mohol, pridal 
ruku k dielu.

Po nie celkom vydarenej 
jesennej časti sezóny, kedy muži 
chceli získať prvenstvo v tabuľke, 
skončilo mužstvo až na šiestom 
mieste. Futbalovú jar otvoril 
domáci zápas s Bijacovcami. Po 
dvoch rýchlych góloch Bijacoviec 
sa Štiavniku podarilo iba vyrov-
nať na konečný výsledok 2:2. 
Skvelými gólovými nožničkami sa 
v zápase zaskvel Martin Pemčák. 
V druhom zápase sme nastúpili 
na pôdu Šváboviec, s  cieľom 

vrátiť domácu porážku v jesen-
nej časti. Napriek oslabeniu 
o jedného hráča sme po skvelom 
výkone dosiahli cenné víťazstvo 
3:2. V treťom zápase sme doma 
privítali Dravce. Po tesnom víťaz-
stve 1:0 sme si zaknihovali cenné 
tri body. Vo všetkých troch zápa-
soch sa gólovo presadili ostaršení 
dorastenci Pemčák, Černický a 
Jaroš. V ďalšom dôležitom zápase 
v Klčove sme prehral 3:0.

Dorastenci skončili po jeseni na 

ôsmom mieste v tabuľke. Cieľom 
jarnej časti sezóny je čo najlepšie 
umiestnenie. Prvý domáci zápas 
dorastenci vyhrali so Štrbou 2:1.V 
zápase sa ukázala veľká bojov-
nosť hráčov. Druhý zápas sa 
odohral v Spišskej Teplici, kde po 
bezgólovom prvom polčase prišli 
štyri rýchle góly Teplice a  naši 
strelci sa už do konca zápasu 
nepresadili. V treťom zápase sme 
privítali Šuňavu. V zápase sa opäť 
ukázala veľká bojovnosť mužstva, 

Mužstvo žiakov (foto Gabriel Chripko) „A“ mužstvo v zápase s Bijacovcami (foto Gabriel Chripko)

ktorá priniesla vytúžené víťazstvo 
2:1. V štvrtom zápase v Strážach, 
Spišský Štiavnik prehral 5:2.

Mužstvo žiakov sa na jeseň 
držalo v tabuľke pomerne vysoko 
a dobré výsledky pokračujú aj na 
jar. Po štyroch kolách žiaci získali 
jednu remízu a tri vysoké víťaz-
stvá. Momentálne sú v tabuľke na 
peknom štvrtom mieste.

(G.Ch.)
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