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Vážení spoluobčania!

Po peknom a naozaj emo-
tívne vyzretom vydaní 
posledného Obecného 
spravodajcu, keď som 
v  náročnom čase plnom 
obmedzení počas pandé-
mie koronavírusu priala 
nám všetkým hlavne pev-
né zdravie, prišiel konečne 
čas, kedy sa toto všetko 
postupne uvoľňuje a  my 
sa pomaly dostávame do 
„normálu“. Prakticky od 
13.marca 2020 to bol čas, 
ktorý preveril a  vlastne 
i  naďalej skúša našu spo-
ločnú snahu byť ľuďmi 
zodpovednými, ale i  pev-
nými vo viere. Aj ja osobne 
som si konečne trošku vy-
dýchla, bolo to naozaj ná-
ročné obdobie, aké určite 
nikto z nás doteraz nezažil. 
Bolo potrebné naozaj den-
ne  sledovať a monitorovať 
situáciu, študovať množ-
stvo metodík, zákonov, na-
riadení a  prostredníctvom 
nich  prispôsobovať a  pri-
pravovať podmienky pre 
náš spoločný život v  obci, 
aby sme predišli obrov-
ským problémom, ktoré 
sme mohli vídať v správach 
zo sveta. Niektoré nariade-

nia a usmernenia sa menili 
aj v  priebehu niekoľkých 
hodín, preto si to celé žia-
dalo vysoké nasadenie 
a  už aj vzhľadom k  tomu, 
že sme sa nemohli stretá-
vať, veľa vecí  sme robili 
elektronicky. Veľakrát bolo 
potrebné bojovať a to pre-
dovšetkým s ľahkovážnos-
ťou, nedostatkom rozva-
hy, ale aj hľadaním pokory 
a  ohľaduplnosti, aby sme 
dodržali všetky nariadenia 
a  vyvarovali sa akejkoľvek 
chybe, ktorá by mohla 
mať fatálne následky. Ako 
sa nám to podarilo - po-
súďte sami. Niekedy som 
mala pocit, že naša pokora 
a  ohľaduplnosť dosahujú 
na vysoký stupienok, ino-
kedy ma mrzelo, že k  nej 
máme veľakrát, žiaľ, aj veľ-
mi ďaleko. No a tak v čase, 
keď som si myslela, že 
hádam je to najhoršie za 
nami, začal zlyhávať môj 
vlastný imunitný systém. 
Verila som, že koronavírus 
to nie je, lebo som mala za 
sebou negatívny test na 
Covid 19, keď nás testovali 
priamo u  nás v  Štiavniku. 
Prekvapila ma diagnóza 
v mojom veku už výnimoč-
ná. Mám za sebou tri ná-
ročné týždne na PN - hlav-
ne tie prvé dva s vysokými 
teplotami, ale predovšet-
kým s  množstvom času 
rozmýšľať nad vecami, 
ktoré sa stali v poslednom 
období  a to nielen v  súvis-
losti s  koronavírusom. Boj 
dobra a zla, lenivosti a pra-
covitosti, strachu a odvahy, 
klamstva a  pravdy, zbabe-
losti a statočnosti... A ume-

nie vyjsť  z neho ako víťaz 
s prihliadnutím na to, že tu 
nie som len ja a moje záuj-
my, ale predovšetkým my 
a  naše spoločné dobro...  
Určite však celý ten dlhý 
a  náročný čas bol obdo-
bím, cez ktoré som sa na-
učila veľa vecí a postupov. 
Napriek tomu, že ma nie-
kedy obrali o pokojný spá-
nok a  vnútornú pohodu, 
utvrdilo ma to v  presved-
čení, že život s koronou už 
bude našou trvalou súčas-
ťou a  budeme sa musieť 
naučiť zodpovednejšie sa 
správať a žiť aj u nás doma. 
A že život v obci sa netočil 
iba okolo korony, o  tom 
svedčí skutočnosť, že aj 
napriek tomuto zložitému 
obdobiu sa nám podarilo 
úspešne zvládnuť a  podať 
projekty, ako výstavba no-
vej materskej školy, výdaj-
níky pitnej vody v rómskej 
osade, ďalej postupovať na 
prelongovaní projektu vý-
stavby komunitného cen-
tra, kde sme výber dodá-
vateľa opakovali štyri krát,

spracovali sme nový pro-
jekt na vybavenie ko-
munálnou technikou, 
vybavenie učební v  zák-
ladnej škole. Úspešne sme 
ukončili stavebné konanie 
na výstavbu chodníkov 
v  obci. Chcem poďakovať 
občanom - majiteľom po-
zemkov pozdĺž ulice Prieč-
nej, že nám tieto predali za 
výhodné ceny a  aj keď celé 
stavebné konanie bolo na-
padnuté, verím, že po kon-
trole ho začneme úspešne 
realizovať - dodávateľ je už  

(Pokračovanie na strane 3)
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25. výročie kňazskej vysviacky

Oslávili sme Božie Telo aj s prísnymi opatreniami 

Spoločenská
kronika

Dňa 25. júna 2020 bola slúžená svätá omša, pri ktorej si náš rodák, 
Mgr. Marek Štefan Javorský OFM, pripomenul 25. výročie kňazskej vysviacky. Duchov-
ný otec Mgr. Daniel Šalát mu v  závere svätej omše poďakoval za pomoc a  kňazskú služ-
bu, ktorú počas svojho pobytu v  rodnej obci vykonával a  odovzdal mu kyticu ruží. 
Veriaci Spišského Štiavnika sa pripájajú ku gratulantom a  prajú pev-
né zdravie, hojnosť Božích milostí a  ochranu našej patrónky Panny Márie.

Martina Mizerová

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý sa slávil 11. júna 2020, sprevádza tradícia 
procesií. Aj počas pandémie koronavírusu, pri dodržaní všetkých povinných hygienických opa-
trení, sme sa mohli zúčastniť na svätej omši a  eucharistickej procesii. Veriaci spolu s  duchov-
ným otcom farnosti, Mgr. Danielom Šalátom, prešli v slávnostnom sprievode s Oltárnou svia-
tosťou po uliciach  našej obce. Deti na znak úcty a lásky k Bohu sypali na cestu lupene kvetov. 
Sprievod sa zastavil pri štyroch oltároch umiestnených na tradičných miestach, ktoré ochotní 
veriaci vkusne vyzdobili. Duchovný otec pri každom zastavení udelil veriacim požehnanie. 

Martina Mizerová

II. ŠTVRŤROK 2020

Novorodenci

• Lucia Pačanová
• Maxim Beniač
• Kristián Koňa
• Michal Kora
• Sára Kovalčíková
• Samuel Žiga
• Timea Chripková
• Sofia Hlaváčová
• Mateo Mlynár
• Dominik Pačaj
• Patrik Pačan
• Marek Pačan

Blahoželáme jubilantom

I. ŠTVRŤROK 2020

60 rokov

• Anna Žigová, Priečna
• Rudolf Kukura, Hlavná
• Milan Rusnák, Priečna
• Bc. Mária Kleinová, Slnečná
• Blažej Doľák, Hlavná
• Oľga Pemčáková, Priečna
• Helena Lacková, Priečna
• Mičko Jozef, Kvetná
• PaedDr. Jozef Kovalčík, Hlavná
• Mgr. Mária Tokarčíková, Kvetná
• PaedDr. Anna Popadičová, Hlavná

65 rokov

• Ján Antaš, Mlynská
• Jozef Javorský, Slnečná
• Katarína Hudzíková, Mlynská

70 rokov

• Jozef Rejnič, Slnečná
• Ing. Martinko Marcel, Lúčna
• Anna Hudzíková, Mlynská
• Jozef Ferenčák, Slnečná
• Štefan Tomáš, Slnečná

80 rokov

• Pavel Chripko, Priečna
• Margita Dulovičová, Lúčna

Prajeme im pevné zdravie!

Pri svätej omši, sprava Mgr. Marek Javorský, Mgr. Daniel Šalát, ThLic. Karol Lev Irrgang, PhD. 
(Autor foto: M. Mizerová)

Oltáriky (Autor foto: M. Mizerová)
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(Pokračovanie zo strany 1) 
vybratý. Momentálne pracu-
jeme na projekte chodníka 
na ulici Hlavnej, kde sme sa 
pri vyjadrovaní zaintereso-
vaných nestretli iba s  klad-
nými reakciami, hlavne v sú-
vislosti s usporiadaním šírky 
chodníka pre bezpečnosť 
chodcov  a  jeho odvodne-
ním. Aktívne pripravujeme 
s  tímom odborníkov mono-
grafiu obce, ktorá je praktic-
ky hotová a  bude doplnená 
už iba o  posledné výsledky 
z  archeologického výskumu 
nášho kostola Narodenia 
Panny Márie. Ešte stále je tu 
pre Vás priestor doručiť nám 
zaujímavé fotografie z  na-
šej spoločnej histórie v  obci 
hlavne z  oblasti etnografie, 
poľnohospodárstva, kultúry 
i športu, remesiel a výstavby 
v obci. Určite by som chcela 
poďakovať prostredníctvom 
Obecného spravodajcu fir-
me Combin, s.r.o., Banská 
Štiavnica, ktorá realizovala 
v  posledných týždňoch roz-
siahlu rekonštrukciu našej 
požiarnej zbrojnice v  obje-
me 13.000,- eur, ktoré obec 
dostala z Ministerstva vnútra 
SR. Práce boli odovzdané vo 
výbornej kvalite a  veríme, 
že realizáciou tohto projek-
tu sa nám podarilo vylepšiť 
akcieschopnosť našich ha-
sičov. Zabezpečila sa izo-
lácia strechy na obecnom 
úrade, taktiež bola vykona-
ná rekonštrukcia obecného 
archívu a  zasadačky. Mo-
mentálne prebiehajú práce 
na vyraďovacom konaní v 
registratúrnom stredisku. 
Na záver by som vám, vá-
žení spoluobčania, chcela 
popriať krásnu - ale predo-
všetkým zodpovednú dovo-
lenku.  A  tí, ktorí ostávame 
doma – majme oči otvorené 
na krásu okolo nás. Veď žije-
me v  kraji obklopenom ob-
divuhodným bohatstvom!

Bc. Mária Kleinová, 
starostka obce

Chodník

Fond na podporu umenia podporil nákup kníh do 
našej knižnice projektom „Nové knihy do knižnice“

Je mnoho otázok od oby-
vateľov našej obce na nás 
poslancov OZ, čo sa vlast-
ne robí, alebo ide robiť 
v  obci? Jednou z  mno-
hých otázok je aj  výstav-
ba chodníkov pre peších, 
ktorá je rozdelená do 
troch etáp. Prvá základ-
ná etapa je vybudovanie 
chodníka, vstup do obce 
od Popradu po pravej 
strane až k  ulici Kvetnej. 
Realizácia chodníka je ne-
vyhnutná preto, že cesta 
po ktorej ľudia chodia, je 
na veľmi frekventovanom 
úseku a   samozrejme aj 
preto, že je tam autobu-
sová zástavka a  len málo 
stačí k tomu, aby sa stala 
nejaká dopravná nehoda, 
ktorá by mala fatálne ná-
sledky na životoch našich 
občanov. Práve na tejto 
prvej zastávke v  obci vy-

stupuje väčší počet ob-
čanov, lebo cena cestov-
ného lístka z  Popradu je 
lacnejšia, než na zastávku 
druhú. Druhá etapa je vy-
budovanie chodníkov na 
ulici Hlavnej a tretia etapa 
je dokončenie chodníkov 
vo zvyšku obce a podľa fi-
nančných možností obce. 
K  prvej základnej etape 
vybudovania chodníka 
pre peších sa vypracoval 
projekt, urobili sa geode-
tické zamerania a  odkú-
pili sa pozemky, potrebné 
na výstavbu. Ale hlavne 
sa vybavil výhodný úver 
v  banke a  vybrala sa aj 
firma na realizáciu tej-
to stavby. Na výstavbu 
chodníka pre peších bolo 
vydané stavebné povole-
nie, na začatie realizácie 
musí stavebné povolenie 
nadobudnúť právoplat-

nosť, počas tejto doby je 
možné podať odvolanie, 
čo sa v  tomto prípade aj 
stalo. O podaní odvolania 
stavebný úrad informoval 
zverejnením na úradnej 
tabuli. Keďže toto rozhod-
nutie bolo napadnuté, tak 
až do prešetrenia podania 
odvolania sa výstavba ne-
môže začať. Je nám to ako 
poslancom obecného za-
stupiteľstva veľmi ľúto, 
ale hádam sa to v  blíz-
kej dobe všetko vysvetlí 
a bude sa môcť začať prvá 
etapa chodníka pre pe-
ších. Tak aspoň v krátkos-
ti, milí občania, sme Vám 
chceli priblížiť situáciu, 
prečo sa ešte nepristúpi-
lo k  realizácii prvej eta-
py chodníka pre peších.

 S  úctou poslanci OZ

Obecná knižnica v  Spišskom Štiavniku získala v  roku 2019 na nákup kníh 
z  verejných zdrojov z  Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 1000,00 € 
a  Obec  tento projekt spolufinancovala piatimi percentami. Realizáciou toh-
to projektu, od júla 2019 do júna 2020, bola obecná knižnica obohatená o  122 
knižných titulov v  celkovej hodnote 1068,28 €. Vďaka tejto podpore Fondu na 
podporu umenia sme mohli pre čitateľov našej knižnice zakúpiť a  rozšíriť kniž-
ničný fond o  rôzne žánre od slovenských a  svetových autorov pre všetky ve-
kové kategórie v  tomto členení:  odborná literatúra pre dospelých 14 kusov, 
krásna literatúra pre dospelých 45 kusov, odborná literatúra pre mládež 9 ku-
sov a  krásna literatúra pre deti a  mládež 54 kusov. Viac ako 20% všetkých zakú-
pených kníh sú knihy vydané s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Všetky zakúpené knihy sú označené textom: „Zakúpenie publi-
kácie finančne podporil Fond na  podporu umenia“ a  sú umiest-
nené v  priestoroch Obecnej knižnice v  Spišskom Štiavniku.

O.R.
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Naši predškoláci sa lúčili s MŠ

Hoci „KORONA“ zasiahla 
do všetkých oblastí náš-
ho života a  neobišlo to ani 
prevádzku našej materskej 
školy, po uvoľnení štátnych 
opatrení a  ukončení mimo-
riadnej situácie sa pomaly 
rozbehol život aj v  našej 
škôlke. Tak sme si mohli do-
priať koncoročnú rozlúčku. 
Do poslednej chvíle sme ani 
len netušili, či sa nám podarí 
uskutočniť rozlúčku s  naši-
mi predškolákmi, keďže do 
MŠ nenastúpili všetci. Pani 
učiteľky s  deťmi nacvičili 
program, ktorý sa uskutoč-
nil v  pondelok 29.6.2020 
v  priestoroch materskej 
školy. Pekne vyobliekaní 
predškoláci s  úsmevom na 
perách čakali nastúpení vo 
svojej triede na príchod ce-
lého nášho kolektívu i  svo-
jich mladších kamarátov. 
V  úvode sa deťom prihovo-
rila pani riaditeľka a spome-
nula krásne, nezabudnuteľ-
né chvíle, počas ktorých sa 

naučili spolu s  pani učiteľ-
kami poznávať všetko, čo 
bude tvoriť základ ich ďal-
šieho školského vzdeláva-
nia. Odnášajú si mnoho no-
vých vedomostí, informácií, 
zručností a  schopností. Deti 
spoznávali okolitý svet, ľudí, 
prírodu, oboznamovali sa 
s hudbou, rozprávkami, bás-
ňami...a  popritom všetkom 
sa naučili, čo je to priateľ-
stvo, spolupatričnosť a  vzá-
jomná pomoc. Následne 
prenechala priestor hlavným 
postavám  tejto slávnostnej 
chvíle.Veselou a  rytmickou 
piesňou „Do školy sa teším“, 
pri ktorej deti hrdo pred-
viedli aj ich nové školské 
tašky, privítali celý náš pe-
dagogický i  nepedagogický 
kolektív. Posledné vedomos-
ti nám  ukázali v  priprave-
nom programe v  mnohých 
básňach -  „Dovidenia škôlka 
milá“, „Maľovaná abeceda“, 
„Malý počtár“, „Geometrické 
tvary“ a  iné, ktorými očarili 

aj svojich mladších kamará-
tov. Tí ich odmenili štedrým 
potleskom. Posledná pieseň 
na rozlúčku, na ktorú sme 
si spoločne zatancovali, za-
spievali a  poriadne sa za-
bavili, umocnila celú atmo-
sféru a  ukončila našu milú 
slávnostnú rozlúčku, ktorú 
sme nezabudli zvečniť aj na 
fotografiách. Pani riaditeľka 
v mene nás všetkých zažela-
la predškolákom veľa úspe-
chov na novej ceste - ceste 
do veľkej školy a  zároveň 
boli odmenení spomienko-
vými darčekmi: knihou od 
pani starostky a  pamätným 
listom s  malými drobnosťa-
mi. Hoci nám bude za nimi 
smutno, veríme, že sa im 
bude v škole páčiť, že z nich 
budú usilovní žiaci, z  kto-
rých bude mať radosť nie-
len nová pani učiteľka, ale 
aj ich rodičia, či starí rodičia.

M. Vavrová

Na tri rôčky škôlka milá, rada si nás pritúlila.
navštívime naposledy, záhradu i obe triedy.

Lúčime sa hračky známe, už odtiaľto odchádzame.
Lebo veľká škola čaká, na každého predškoláka.

„Nech sa vám, naši šikovníci, 
V škole dobre píše a ľahko počíta a tešíme sa,

 že nám prídete o svojich úspechoch porozprávať“. 
 dovidenia kamaráti, mali sme vás radi!

Predškoláci s p. učiteľkami (Autor foto: archív MŠ)

 II. ŠTVRŤROK 2020

60 rokov

• Anna Kukulová, Slnečná
• Jana Dulovičová, Mlynská

65 rokov

• Gabriela Mravová, Mar. 
námestie
• Jaroslav Lavrik, Mlynská
• Ľudmila Rozboryová, Mar. námestie
• Gabriela Žigová, Priečna
• Pavol Javorský, Lúčna

70 rokov

• Marcel Klinga, Kláštorná
• Agnesa Palgutová, Slnečná

75 rokov

• Jozef Gajan, Mar. námestie
• Bernard Slivka, Lúčna
• Ľudmila Smrečanyová, Mlynská
• Marta Šavelová, Lúčna
• Pavol Barilla, Kvetná

Prajeme im pevné zdravie!

Opustili nás

• Andrej Hudzík
• Katarína Šavelová 
• Mária Ondrušová 
• Jaroslav Slodičák
• Alojz Kostelanský
• Peter Martinko

Demografické údaje
K trvalému pobytu sa v II. 
štvrťroku 2020 prihlásili 

štyria občania, odsťahovali 
sa dvaja obyvatelia.

Spoločenská
kronika
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Skončil sa najnetradičnejší školský rok...

Fotohádanka 

Prázdniny sú v plnom prúde 
a  školský rok 2019/2020 sa 
skončil. V  mnohých ohľadoch 
to bol naozaj zvláštny školský 
rok. Poznačila ho pandémia 
COVID-19. Keď sme v septem-
bri slávnostne začínali, nikomu 
ani nenapadlo, čo nás onedlho 
čaká. Bez prípravy, bez re-
foriem, ktoré sa snažia naše 
školstvo tak neobratne me-
niť, bez výstrahy... Všetci sme 
zostali doma. Ticho sme dú-
fali, že to takto nebude dlho. 
Ale vzdelávať bolo potrebné 
aj v  takejto situácii. Rýchlo 
sme hľadali možnosti, skúšali 
rôzne aplikácie, ako by sme sa 
s našimi žiakmi mohli spojiť. Tu 
by som chcela pochváliť na-
šich učiteľov, ktorí rýchlo našli 
spôsob ako sa to dá. A tak už 
16. marca 2020 začali učitelia 
učiť online cez aplikáciu zoom. 
S deťmi sme sa navzájom moh-
li vidieť, vysvetľovať im nové 
učebné látky a  snažiť sa, aby  
sa naučili a pochopili aspoň ťa-
žiskové učivo. Samozrejme to 
predpokladalo, že aj žiaci majú 
doma prístup k internetu, po-
čítač a taktiež nejakú základnú 
počítačovú gramotnosť. Určili 
sme si nový rozvrh a  podľa 
neho sme sa snažili v  čo naj-
lepšej miere fungovať. Horšie 
to bolo so žiakmi, ktorí nema-
jú prístup na internet. Najprv 

sme pre nich zverejňovali úlo-
hy na školskom webe, ale bez 
internetu sa k nim aj tak nedo-
stali. Pre týchto žiakov sme po 
Veľkej noci začali denne distri-
buovať pracovné listy, ktoré si 
chodili podľa rozvrhu preberať 
priamo do školy. O týždeň sme 
ich opravené so žiakmi znova 
prešli, vysvetlili im to, čomu 
nerozumeli a dali sme im ďal-
šie. Od marca sa zaužívaná 
školská rutina vytratila a každý 
deň prinášal nové výzvy. Bolo 
to náročné obdobie. Veľkou 
chybou bolo aj to, že minis-
ter školstva vyhlásil, že nikto 
neprepadne. Táto veta pre 
mnohých žiakov znamenala 
koniec akej-takej snahy. Ďalšie 
usmernenia ministerstva už 
povoľovali opakovanie roční-
ka, ale mnohí už nezabrali. Tu 
chcem pochváliť žiakov, ktorí 
napriek mnohým problémom 
s pripojením na internet, či vý-
konom počítačov, svoje škol-
ské povinnosti nezanedbávali. 
Veľká vďaka patrí najmä ich 
rodičom, ktorí ich v tomto úsilí 
povzbudzovali. Nesmiem za-
budnúť ani na učiteľov, ktorí 
pracovali online a využívali pri-
tom svoje počítače, míňali svo-
je súkromné dáta,  aby mohli 
učiť svojich žiakov. A nebola to 
len táto práca z domu, ale ne-
smeli zabudnúť ani na žiakov 

bez internetu. Takže okrem 
vyučovania cez internet, mu-
seli chodiť do školy a  pripra-
vovať materiály, ktoré potom 
odovzdávali týmto žiakom. Za 
to im veľmi ďakujem. Školské 
brány sme znova otvorili až 
22.6.2020.  Nemali sme veľa 
žiakov, ale aj tak sme sa z nich 
radovali. Trochu sme zisťovali, 
čo žiaci vedia, ale hodnotenia 
to už veľmi neovplyvnilo. Stih-
li sme aj výlety na bicykloch, 
aj rozlúčkové posedenia.  
A prišiel 30.jún. Školský zvonec 
zazvonil poslednýkrát a  my 
sme odovzdali žiakom vysved-
čenia za celoročnú prácu. Cel-
kom netradične – na školskom 
dvore, ale aj v triedach. Rozdali 
sme pochvaly, u niektorých aj 
pokarhania a deti čakal aj balí-
ček, ktorý mali dostať na MDD. 
Pekne sa s nami rozlúčili aj naši 
deviataci. Bol to naozaj zvlášt-
ny školský rok a ešte čudnejší 
koniec školského roka. Všet-
kým deťom prajeme krásne 
a  slnečné prázdniny, dni plné 
oddychu a  hier. Veríme, že 
v  septembri sa všetci spolu 
zídeme tak, ako to bolo vždy. 
Veríme, že všetci zostanú zdra-
ví. Tešíme sa na Vás, milí žiaci!

Mgr. Mária Martinková, 
 riaditeľka školy

Milí čitatelia, uhádnete ako sa volá a na čo sa používal predmet na obrázku? Odpovede 
na fotohádanku zasielajte na obec@spisskystiavnik,sk, alebo osobne na Obecný úrad v 
Spišskom Štiavniku do 15. augusta 2020. Na fotohádanku z čísla 2/2020 sme dostali sedem 
správnych odpovedí. Na obrázku bola budova bývalého kláštora, v súčasnosti dom Charitas 
Panny Márie Lurdskej. Výhercom sa stal Karol Paukovič. Odovzdali sme mu knižnú odmenu.

Z obecného  
zastupiteľstva

3. zasadnutie OZ/11.5.2020
OZ schválilo do návrhovej 
a mandátovej komisie Mgr. 
Katarínu Galasovú a Mgr. 
art. Marcela Duloviča a za 
overovateľov zápisnice taktiež 
Mgr. Katarínu Galasovú a 
Mgr. art. Marcela Duloviča.
Mandátová a návrhová komisia 
OZ konštatovala, že bolo 
prítomných 9 z 9  poslancov (100 
%) a OZ bolo uznášania schopné.
OZ schválilo program OZ. 
OZ zobralo na vedomie kontrolu 
plnenia uznesení, v plnení 
ostávajú uznesenia č. 32/2020, 
33/2020, 34/2020, 35/2020, 
51/2019, 110/2019. 
OZ sa uznieslo na Dodatku č. 
2 k VZN č. 5/2016 o nakladaní s 
KO, DSO, OO a o prevádzkovaní 
zberného dvora. 
OZ zobralo na vedomie správu 
č. 2/2020 z vykonanej kontroly 
bežných výdavkov obce. OZ 
schválilo kúpu nehnuteľnosti 
do vlastníctva obce v zmysle 
zverejneného zámeru zo dňa 
3.3.2020 
Zverejnenie zámeru kúpy 
nehnuteľného majetku do 
vlastníctva obce Spišský Štiavnik. 
Obec Spišský Štiavnik zverejňuje 
zámer kúpiť nehnuteľný 
majetok  v celkovej výmere 
128 m2 do vlastníctva obce 
Spišský Štiavnik v zmysle výkazu 
výmer GP číslo 15/2019, zo dňa 
10.06.2019, ktorého platnosť 
bola potvrdená Okresným 
úradom Poprad, katastrálnym 
odborom dňa 02.10.2019, pod 
číslom G1-524/19: z parcely 
KNE číslo 3788/2 odčlenený 
diel č.6 o výmere 7m2, podieloví 
spoluvlastníci uvedenej parcely: 
PM,Poprad, JJ, Spišská Teplica, 
MM, Spišský Štiavnik
z parcely KNE číslo 3790/2 
odčlenený diel č.9 o výmere 
63 m2, vlastníčka parcely: Ing. 
G.A.,Spišský Štiavnik, z parcely 
KNE číslo 3789/1 odčlenený diel 
č. 19 o výmere 44 m2, odčlenený 
diel č. 18 o výmere 10 m2, 
odčlenený diel č. 20 o výmere 
4 m2, podieloví spoluvlastníci 
uvedenej parcely: P.M. Poprad, 
J.J, Spišská Teplica. Navrhovaná 
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Skauting nás baví...kúpna cena: 5 €/1m2. Dôvod 
hodný osobitého zreteľa: 
Obec Spišský Štiavnik schválilo 
na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva dňa 24.2.2020 
zámer zameniť majetok vo 
vlastníctve obce za budovu 
so súpisným číslom 492 – 
hospodársky objekt, blok E.  Po 
ukončení všetkých procesných 
úkonov a za predpokladu, že 
nenastanú nepredvídateľné 
komplikácie, bude budova 
so súpisným číslom 492 – 
hospodársky objekt, blok 
E majetkom obce Spišský 
Štiavnik. Uvedené pozemky sa 
nachádzajú pod budovou so 
súpisným číslom 492. Za účelom 
rozšírenia kapacít Základnej 
školy v Spišskom Štiavniku je 
potrebné, aby bolo uskutočnené 
majetkovoprávne vysporiadanie  
pozemkov, na ktorých sa 
budova nachádza.Zámer kúpiť 
predmetný nehnuteľný majetok, 
navrhovaná kúpna cena a dôvod 
hodný osobitého zreteľa je 
zverejnený: na úradnej tabuli 
obce Spišský Štiavnik odo dňa 
3.3.2020, na internetovej 
stránke obce Spišský Štiavnik 
odo dňa 3.3.2020
OZ zobralo na vedomie 
stanovisko kontrolórky obce k 
prijatiu úveru
Obecné zastupiteľstvo 
v Spišskom Štiavniku
schválilo: predloženie ŽoNFP 
na SO za účelom realizácie 
projektu s názvom „Zlepšenie 
prístupu k pitnej vode v 
prostredí MRK v obci Spišský 
Štiavnik“ realizovaného v 
rámci Výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok s kódom: OPLZ-PO6-
SC611-2020-1, pričom ciele 
projektu sú v súlade s platným 
územným plánom obce
a s platným programom 
rozvoja obce; zabezpečenie 
finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 
5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu;  t.j. 889,20 
€, zabezpečenie financovania 
neoprávnených výdavkov, ktoré 
vzniknú v priebehu realizácie 
projektu a budú nevyhnutné 
na dosiahnutie jeho cieľa. 
OZ schválilo zámer prenajať 
pozemok na parcele č. 2090/90 

Zažívame divné časy. 
A  teraz neviem, budeme 
raz vnúčatám rozprávať, že 
dakedy sme nosili rúška? 
Alebo im budeme rozprá-
vať, že sme niekedy dávno 
rúška nenosili? V  týchto 
karanténnych mesiacoch 
sme si položartom hovorili, 
že skauting bol zakázaný 
za fašizmu, za komunizmu 
a  za koróny. Činnosť bola 
obmedzená na domáce ak-
tivity. Napríklad príležitost-
ná výzva Antivírus. Medzi 
úlohami bolo povzbudenie 
blížneho. Tak sme volali zná-
mym a  priateľom... Väčšina 
aktivít prebiehala online. 
Ale ako to už býva, inter-
net je dobrý sluha, ale zlý 

pán. To preto, že sme chceli 
vymyslieť stroj času. A  po-
daril sa stroj na márnenie 
času. Po čase naozajstná 
akcia bol výlet na Blajzloch. 
Urobili sme to, po čom srd-
ce najviac túži - byť spolu.

Dostali sme kompliment od 
rodiča, na čo je dobrý skau-
ting:

Prídem domov, mladý si do 
tabuľky na chladničke čosi 

značí.
-Čo robíš?

-Značím si dobrý skutok.
-A čo si urobil?

-Smeti som vyniesol.
-Mamka ťa poslala?

-Nie.

Letný tábor ako vyvrcho-
lenie skautského roka ne-
bude. S  prípravou tábora 
je čoraz viac papierovačiek 
(asi aj potvrdenia majú tú 
nepríjemnú vlastnosť, že 
majú tendenciu sa zhluko-
vať a nenápadne sa množiť), 
teraz je to však ešte kom-
plikovanejšie. Okrem toho, 
príprava trvá niekoľko me-
siacov. A  ťažko predvídať, 
čo bude a  ako bude o  pár 
mesiacov. Rozhodovalo sa 
o tom v čase, keď informácie 
o  epidemiologickej situácii 
mali životnosť dva dni. To 
už je ľahšie predvídať poča-
sie. Tak si to nahradíme nie-
koľkými menšími akciami.

Ovič

„Je to zvláštne, ale o veciach, ktoré je dobré mať, a o časoch, ktoré je dobré zažiť, sa ho-
vorí málo a nikto to veľmi neočúva. A naopak, veci nemilé, rozrušujúce, ba dokonca prí-
šerné, z tých bývajú dobré príbehy a rozpráva sa o nich až-až.“ (J.R.R.Tolkien: Hobit)

U Z N E S E N I E

z  3. rokovania Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku zo dňa 11.5.2020,  č. 42b/2020
o prijatí úveru vo výške 500 000,- EUR

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku  podľa príslušných ustanovení zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu 

danej obce
s c h v a ľ u j e

prijatie úveru vo výške 500 000,- EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, 
a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 

SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka 
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na financovanie:  úhrada a refundácia investícií: výstavba a 

rekonštrukcia chodníkov, iné investičné aktivity obce za podmienok dojednaných v prísluš-
nej úverovej zmluve.

Skauti na výlete (Autor foto: M.G.)
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Čistenie Hornádu za účelom prevádzkovania 
mobilnej predajne potravín  
M. T., Šumiac. Cena prenájmu 
40 € mesačne. OZ zobralo na 
vedomie žiadosti o odkúpenie 
pozemku: S. R., R. P. a D. L., a 
uvedené žiadosti doporučili 
posunúť na zasadnutie 
komisie pre výstavbu, životné 
prostredie a územné plánovanie 
po ukončení mimoriadnej 
situácie v obci. OZ na základe 
interpelácie poslanca OZ 
Mgr. art. Marcela Duloviča 
menuje za členov komisie pre 
výstavbu, životné prostredie a 
územné plánovanie Mgr. Petra 
Paráka a Ing. Denisu Vaškovú. 

4. zasadnutie OZ/26.6.2020
OZ schválilo do návrhovej a 
mandátovej komisie p. Róberta 
Martinka a Ing. Daniela Martinka 
a za overovateľov zápisnice 
taktiež p. Róberta Martinka 
a Ing. Daniela Martinka.
Mandátová a návrhová komisia 
OZ konštatovala, že bolo 
prítomných  9  z  9  poslancov 
(100 %) a OZ bolo uznášania 
schopné. OZ neschválilo 
program OZ v pôvodnom 
znení, vypustilo bod číslo štyri 
kontrola plnenia uznesení z 
dôvodu práceneschopnosti 
pani starostky a presunulo ho na 
nasledujúce zasadnutie OZ. 
OZ schválilo program po 
vypustení bodu 4.
OZ  zobralo na vedomie 
správu z vykonanej kontroly 
personálnej a mzdovej agendy v 
ZŠ a správu z vykonanej kontroly 
stavu a vývoja pohľadávok 
miestnych daní a poplatkov.
OZ sa uznieslo na VZN č. 
3/2020 o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu obce. OZ zobralo na 
vedomie stanovisko hlavnej 
kontrolórky k záverečnému účtu 
obce Spišský Štiavnik za rok 
2019 a schválilo záverečný účet 
obce a celoročné hospodárenie 
obce za rok 2019 „bez výhrad“. 
Tiež schválilo použitie prebytku 
rozpočtového hospodárenia za 
rok 2019 na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 36 389 €. OZ 
schválilo plán kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2020. 

Za správnosť výpisu: O.R.

V jednu krásnu, slnečnú 
letnú sobotu 11. júla sa 
stretlo 14 dobrovoľníkov, 
ktorým leží na srdci ochra-
na životného prostredia 
v našej obci. Cieľom bolo 
vyčistiť brehy nášho Hor-
nádu na lúkach - smerom 
ku Kaštieľu. Aktivisti roz-
delení do dvoch skupín, 
vyčistili cca 1 km úsek 
Malého a  Veľkého Hor-
nádu a  nazbierali takmer 
plný kontajner odpadu. 
Hoci bol práve náš štiav-
nický úsek - ten, ktorý 
preteká priamo dedinou, 
vyhodnotený na povodí 
ako jeden z  najčistejších, 

zloženie odpadkov všet-
kých nemilo prekvapilo. 
Možno by ste očakáva-
li najmä plastové fľaše 
a  zvyšky z  čistenia ko-
bercov, z  vody však bola 
vytiahnutá aj stará elek-
tronika, stavebný odpad, 
pneumatiky, oblečenie, 
topánky, plasty, sklenené 
fľaše od alkoholu či črep-
níky. Touto námahou bol 
určite zlepšený prietok 
potoka a  tým môžeme 
predchádzať vylievaniu 
rieky z  koryta. Určite je 
dôležité vyzdvihnúť úsi-
lie a  nasadenie všetkých 
zapojených, najmä však 

5 detí, našich mladých 
hasičov, ktorí vymenili 
pohodlnosť, hry, zábavu, 
počítače či výlety za dob-
rý pocit pri skrášľovaní 
životného prostredia. Ve-
rím, že všetci zúčastnení 
si odniesli skvelý pocit, 
že urobili niečo dobré 
a užitočné. Takisto z tejto 
aktivity vzišlo predsavza-
tie, opakovať túto akciu 
pravidelne aspoň raz do 
roka, pričom zapojiť sa 
môže každý. Aj takýmito 
malými krokmi môže-
me kráčať k  našej kraj-
šej a  lepšej budúcnosti.

MP

Dobrovoľníci (Autor foto: MP)

Čistenie Hornádu(Autor foto: MJ
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10. ročník Tenisového turnaja o pohár OZ Ščavničan

Turnaj v malom futbale

Rómsky futbalový turnaj

V peknom počasí, vo výbornej športovej atmosfére a za účastí desiatich tenistov sa 
deň pred sviatkom Cyrila a Metoda uskutočnil jubilejný 10. ročník tenisového turnaja 
organizovaný občianskym združením Ščavničan. Účastníci boli rozdelení do dvoch 
5 členných skupín, takže každý zo zúčastnených mal možnosť odohrať až tri zápasy. 
V skupinách prebiehali veľmi vyrovnané súboje, kde nakoniec o postupujúcich do 
semifinále rozhodoval väčší počet vyhraných gemov.  Víťazom sa stal už siedmykrát 
v rade Jozef Maliňák, ktorý to mal aj tento rok veľmi ťažké, keďže vo finále už 
prehrával s Timotejom Černickým 1:4, ale nakoniec to dotiahol do víťazného konca. 
Tretí skončil Štefan Hudzík, ktorý v zápase o tretie miesto porazil Ivana Kuska. Už 
teraz sa tešíme na ďalší ročník turnaja štvorhier, ktorý sa uskutoční 29. augusta.

 M.H.

V sobotu 11. júla sa na futbalovom ihrisku v Spišskom Štiavniku uskutočnil 1. 
ročník turnaja v malom futbale, na ktorom sa zúčastnilo osem mužstiev. Všetky 
mužstvá boli zložené z terajších alebo bývalých futbalistov nášho klubu TJ. Počasie 
futbalu prialo a na dvoch ihriskách mali diváci možnosť vidieť zaujímavé zápasy. 
V prestávke medzi zápasmi sa hráči občerstvili pri výbornom guláši. Súčasťou 
turnaja bola aj súťaž v kopaní jedenástok. Do finále turnaja sa dostali mužstvá 
„Tesákové padajúce listy“ a „Krni kľončky“ („Zhnité kolená“).  Zhnité kolená 
potvrdili úlohu favorita v tomto zápase a získali tak pohár pre víťaza turnaja. Tretie 
miesto získalo mužstvo Partia priateľov futbalu. Tento formát súťaže sa účastníkom 
veľmi páčil a tak pevne veríme, že o rok sa stretneme na druhom ročníku turnaja.

G.Ch.

V piatok 17.7.2020 sa na ihrisku športového areálu Spišský Štiavnik uskutočnil 
rómsky futbalový turnaj, ktorý organizoval p. Koloman Čonka medzi obcami 
Spišský Štiavnik, Hranovnica a Vikartovce. Hoci počasie nebolo ideálne tak 
akoby si každý želal, slnko k dobrému športu chýbalo a dážď, ktorý počas dňa 
poprchával, neubral na úspechu domácich rómskych športovcov.  Mladí „ Pipovci“, 
domáci rómski športovci získali prvé miesto. Druhé miesto si vybojovali športovci 
z Vikartoviec, tretie miesto obsadili športovci z Hranovnice, štvrté miesto dosiahli 
a výborným zápasom zaslúžili starí športovci zo Spišského Štiavnika. Športový deň 
je za nami a my sme o niečo bohatší o športové skúsenosti. Ďakujeme všetkým 
zúčastnením tak ako športovcom, tak aj fanúšikom, ktorí dotvárali krásnu atmosféru.

K.G.

Účastníci futbalového turnaja (Autor foto: M.M. )


