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Príhovor znovuzvolenej pani starostky

starostka obce Mária Kleinová

Vážení spoluobčania. Prihováram
sa Vám prostredníctvom Obecného spravodajcu pravidelne
rôznymi témami, ale tá dnešná
bude trošku výnimočná – bude
predovšetkým o poďakovaní.
Áno, na základe slobodného
rozhodnutia dospelých občanov Spišského Štiavnika stala
som sa opäť starostkou obce na
nasledujúce štvorročné obdobie. Dôveru riadiť obec dostalo
i obecné zastupiteľstvo, kde k
zmene došlo iba na dvoch poslaneckých postoch, z toho jeden
poslanec pre pracovné zaneprázdnenie ani nekandidoval. Je
to prejav obrovskej cti a zároveň
zodpovednosti, keď občania
ocenili, že sme dokázali udržať
hospodársku stabilitu obce aj v
najnáročnejšom období, ktoré
samospráva vo svojom 2O-ročnom pôsobení zaznamenala, v
čase krízy, ale aj výzvou, že netreba zaspať, že treba ísť ďalej, nepoľaviť, pokračovať v programovej

línii obce, ktorá bola začatá už
na začiatku prvého volebného
obdobia v zmysle Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce, schváleného územného
plánu obce a iných dôležitých
plánovacích dokumentov obce.
Štyri roky v samospráve ubehnú
veľmi rýchlo a ja viem, že nás
budete hodnotiť nie podľa reči,
ale podľa skutkov. A tých bude
potrebné vykonať veľmi veľa.
Preto by som sa z úprimného
srdca chcela poďakovať všetkým, ktorí nám priali, boli nám
nápomocní v časoch dobrých
i tých horších, ktorí prispeli
dobrou radou, povzbudením,
ale aj opodstatnenou kritikou
a v konečnom dôsledku svojim
hlasom. Budovanie obce – to nie
je len investičná výstavba, ako by
sa na prvý pohľad zdalo, ale predovšetkým budovanie dobrých
medziľudských vzťahov, dôraz
na vzdelávanie, kultúru, osvetovú prácu, športové vyžitie ale
i upevňovanie hrdosti na svoju
obec. A to sú oblasti, kde by sme
určite na pôde obce neurobili
naozaj nič bez aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných
– pred-školských a školských
zariadení v obci, záujmových
organizácií a združení, spolkov,
detských a mládežníckych neziskových organizácií, podnikateľov v obci a našich duchovných
otcov, ktorí tvoria duchovný
a morálny základ. Však Tomáš
Baťa v čase svetovej krízy v roku
l932 povedal:”Príčinou krízy je
morálna bieda. Neverím v žiadne
prelomy samy od seba. To, čomu
sme zvykli hovoriť hospodárska
kríza je iné meno pre mravnú
biedu. Mravná bieda je príčina,
hospodársky úpadok je následok”. Preto poďakovanie patrí
aj všetkým ľuďom, ktorí svojou
aj niekoľkoročnou záslužnou
prácou práve na týchto úsekoch
dávajú kus seba pre spoločné

dobro všetkých.
Viem, že toto poďakovanie bolo
potrebné vysloviť oveľa skôr,
hneď po voľbách, ale chcem
sa Vám ospravedlniť v mene
svojom i v mene redakčnej rady
za oneskorené vydanie 1. čísla
nášho spravodajcu v tomto roku
a to z dôvodu, že došlo k zmene
pozície grafika a dizajnéra nášho
spravodajcu. Na túto pozíciu sme
robili výberové konanie v zmysle
smernice o verejnom obstarávaní, ktorá má určité časové limity
v rámci odvolacích lehôt a tak
sme nakoniec z troch ponúk
vybrali ponuku pána architekta
Tomáša Bujnu, ktorý je zároveň
spracovateľom našej webovej
stránky www.spisskystiavnik.sk.
Veríme, že pod jeho vedením
sa vylepší nielen dizajn, grafická úprava, ale i celková úroveň
nášho spravodajcu. Ďalšie pozitívne zmeny sme zaznamenali
v rozšírení redakčnej rady, keď
sa novými členmi stali Ing. Herák
a Ing. Pažitný.
Ostáva mi len veriť, že týmito
zmenami naplníme všetky Vaše
očakávania od dobrého obecného informátora a hlavne to, že
tie ďalšie vydania budú včasné,
pútavejšie a hlavne aby na ich
stránkach pribudli aj Vaše postrehy zo života a diania v obci.
A už úplne na záver – hoci tiež
oneskorene, ale určite úprimne
chcem Vám všetkým popriať
v tomto roku veľa pevného zdravia, šťastia, lásky, veľa súcitu, aby
sme dokázali včas zareagovať na
každý prejav krivdy a nespravodlivosti, veľa tolerancie, aby sme
dokázali akceptovať aj iný názor,
ako ten náš a veľa sebazaprenia,
aby sme dokázali odpustiť aj
tomu najväčšiemu nepriateľovi
a tým prekonáme predovšetkým
krízu dôvery, ktorá je najosobnejšou vecou každého z nás.

§ 11. zasadnutie OcZ
7. októbra 2010 sa zišlo Obecné
zastupiteľstvo na svojom 11.
zasadnutí. Starostka obce
Mária Kleinová otvorila zasadnutie a privítala poslancov. OZ
schválilo program Obecného
zastupiteľstva, za zapisovateľku
schválilo Antóniu Zummerovú,
do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice Mgr. Oľgu
Martinkovú a Ing. Martina
Hudzíka. Návrhová komisia OZ
konštatovala, že bolo prítomných 6 z 9 poslancov (66 %)
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ schválilo zámennú zmluvu
na výmenu obecných pozemkov:
- parc. „E“ 4293 ostatné plochy,
vedená na LV č. 1491, z ktorej
GO plánom č. 88/10 zo dňa
30.9.2010 bola odčlenená
parc. č. 4293/8 ostatná plocha
o výmere 89 m2,
- parc. „C“ 558/6 vodné plochy,
vedená na LV č. 1, z ktorej
GO plánom č. 88/10 zo dňa
30.9.2010 bola odčlenená
parc. č. 558/116 vodná plocha
o výmere 81 m2,
za pozemky pána U. J. s manželkou E. J.
- par. „C“ 318/2 zastavané
plochy a nádvoria, vedená na
LV č. 833, z ktorej GO plánom
č. 88/10 zo dňa 30.9.2010
bola odčlenená parc. č. 318/3
zastavané plochy a nádvoria o
výmere 204 m2. Obec postupovala v zmysle Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších dodatkov § 9a ods.
(8) e). OZ doporučilo starostke
obce preveriť stav obecných
pozemkov po ROEP so stavom
pred ROEP.
§ 12. zasadnutie OcZ

29. októbra 2010 za zišlo
Obecné zastupiteľstvo na
svojom 12. zasadnutí. OZ
schválilo program Obecného
zastupiteľstva za zapisovateľku
schválilo Antóniu Zummerovú,
do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice p. Františka
Pronera a Mgr. Oľgu Martinkovú. Návrhová komisia OZ konštatovala, že bolo prítomných 5
z 9 poslancov (55 %) a OZ bolo
uznášania schopné. OZ zobralo
na vedomie kontrolu plnenia
uznesení OZ zo dňa 10.9.2010
a 7.10.2010 a konštatovalo, že
v plnení ostávajú uznesenia č.
66/2010 a 78/2010. OZ schválilo kúpu pozemku v rómskej
(pokračovanie na str. 2)
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(pokračovanie zo str. 1)
osade v Spišskom Štiavniku na
výstavbu komunitného centra
v rámci schváleného projektu
Lokálnej stratégie komplexného prístupu. OZ odporučilo
starostke obce vstúpiť do jednania s majiteľom pozemku
Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Spišský Štiavnik a vypracovať
geometrický plán. OZ zobralo
na vedomie správy kontrolóra
obce o vykonaných kontrolách. OZ súhlasilo s ukončením
zmluvného vzťahu Zmluvy
o nájme nebytových priestorov
k 31.10.2010 v zmysle oznámenia pani J.S. OZ schválilo prenájom časti priestorov budovy TJ
na ihrisku, Priečna 2 na podnikanie - poskytovanie rýchleho
občerstvenia v budove TJ na
obecnom ihrisku pánovi J.Š. od
1.11.2010. Zároveň schválilo
prenájom pozemku pod altánkom, cena prenájmu spolu za
predmet nájmu je 130 € mesačne. OZ schválilo harmonogram
inventúrnych prác v roku 2010.
OZ schválilo odpredaj pozemku, parcela registra „C“ 2090/9
zastavané plochy a nádvoria,
diel „1“ o výmere 171 m2, pričlenený k novozameranej
parcele č. 2090/60 - zastavané
plochy a nádvoria v katastrálnom území Spišský Štiavnik D.L.
do jeho výlučného vlastníctva
v zmysle GO plánu č. 28/2010,
overeného Správou katastra
Poprad dňa 13.7.2010 pod č.
G1-679/10 za cenu 6,64 €/m2,
spolu v cene 1135,44 €. Obec
postupovala v zmysle Zákona
o majetku obcí č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších dodatkov
§ 9a (8) b)
- jedná sa o priľahlú plochu,
ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou. OZ schválilo
žiadosť o zmenu nájomcu obecného bytu – L.Ž., s podmienkou,
že zaplatí dlžné nájomné za
svoju matku Ž.Ž., ktorá je doterajšou nájomníčkou. OZ schválilo VZN obce Spišský Štiavnik č.
1/2010 o podmienkach predaja
a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok obce Spišský Štiavnik. OZ
odporučilo starostke obce podniknúť potrebné kroky na odkúpenie pozemkov do vlastníctva
obce - chodník pri MŠ a chodník
od školskej lávky ku vchodu do
kostola. OZ zobralo na vedomie
informáciu o priebehu investičnej výstavby v obci Spišský
Štiavnik. OZ schválilo navýšenie úveru o 20 000,00 € z Dexia
banky Slovensko. OZ schválilo
vrátenie preplatku za elektrickú
(pokračovanie na str. 3)

Veľká noc bola a je!

Ak chceme vedieť niečo o Veľkej noci, musíme zalistovať v pamäti a vyniesť na svetlo
sveta to čo už sme skoro zabudli a nečudo ak by sme sa aj pomýlili. Nuž skúsme ako tá
naša pamäť „funguje“.Už v škole na hodinách náboženstva sme sa učili, že pôst, ktorý
trvá 40 dní sa začína Popolcovou stredou. Od našej nepamäti, teda od prvých kresťanských dôb veľkí kresťanskí hriešnici pri modlitbe za svoje hriechy dávali si sypať popol
na hlavu a keďže sa to stalo zvykom, Pápež Urban II. v roku 1091 nariadil, aby sa Veľký
pôst začínal udeľovaním popolca. Hodno je si o tom aj niečo prečítať, pretože každá
vedomosť patrí do obvodu osobného vzdelania. Keďže aj v terajšej, asi modernej dobe
v kostole s pripomienkou „Pamätaj človeče, že prach si a na prach sa obrátiš“ poznačia
nás krížikom a popolom a že s tým prachom je to pravda, môžeme sa presvedčiť, keď už
nebožtíka „v štyroch doskách“ vynesú na cintorín, že ide sa na prach premeniť.
Pôst však znamená zdržanie sa
niečoho povoleného, príjemného. Začnime ako to teda bolo vo
sfére svetskej. Hlavne zdržanie
mäsa bolo u nás v pôste až tak
zakázané, že už v popolcovú
stredu boli vyvarované hrnce
od mastnoty a mäso sa nejedlo
celý pôst. Varilo a pieklo sa na
oleji, ktorý sa získaval v neďalekých dedinách z ľanu a možno
aj z inej hospodárskej úrody. Tak
nám rozprávali naši starí rodičia
a my sme to na prahu dverí počúvali s otvorenými ústami, pretože
v tejto dobe ešte muchy nelietali
a tak nám nevleteli do úst.
Na tzv. Smrtnú nedeľu chodievali dievčatá spievať „Marmorenú
pani“ pod okna a to obyčajne,
kde mali mládenca, alebo mládencov. Za spev dostali jedno
surové vajíčko a možno aj viac.
Táto veľkopôstná doba bez
tanečných zábav a akéhokoľvek
svadobného veselia „žičila“ priadkam, či už po „kúdeľných izbách“
za prítomnosti mládencov –
„glejdy“, skupiny dievčat, ktoré
z navitého ľanu na kúdeliach
priadli tenké ľanové nite. Niekedy šantivosť mládencov dokázala
aj kúdele zapáliť. Nestávalo sa to
na tých priadkach, kde mládenci
v duchu triedili ktorému, ktorá by
z dievčat patrila.
Ženy, mamy, staré mamy priadli
väčšinou pri návštevách vo vzájomných domácnostiach a tam
„kuli“ plány pre svojich mládencov, ktoré by mu „pasovali,“ alebo
dievčine, ktorý by jej bol hodný.
Aj obdobie veľkého pôstu malo
svoje čaro. Peňazí nadbytok
vždy nebolo a dievky bolo treba
vykúpať. Voňavky sa zvykli robiť
pár týždňov pred Veľkou nocou
namáčaním topoľových pukov
do vody, alebo voňavku tvoril
roztok vody a voňavého mydla.
Šaty dievčat po takejto kúpačke
neostali vždy ako pred ňou, šťastím bolo, že sa dali vyprať a znovu
vyzerali ako nové. Mládenec,
ktorý zarábal, vedel si našetriť
na „parfin“ pre svoju vyvolenú,
alebo príbuznú.
Veľkonočná nedeľa bola a je
veľkým sviatkom pre kresťanov.
Chlapci – žiaci dostali za kúpačku voňavkou buď nejaký peniaz,
alebo rysované vajíčko. Mládenci,
ktorí kúpali vodou, pravda svoju

ilustračný obrázok (TB)

vyvolenú po vode aj voňavkou,
boli poctení údenou „šoldrinou“
a hriatou. Tento zvyk vo veľkonočný pondelok sa aj doteraz
dodržiava. Tých, ktorí s tou hriatou prekročili rovnováhu, dievky,
ale aj starší odsudzovali, obyčajne
mali u dievok slabší úspech. Nič
sa nedalo robiť, len sa polepšiť.
Vo veľkonočný utorok vodou
kúpali dievky mládencov. Obyčajne čakali za vrátami dvora
s nádobou vody a prechádzajúceho mládenca po ceste s vodou
náležite ovlažili.
Milí čitatelia Spravodajcu! Chcem
ešte pripomenúť, že Veľká noc
je pohyblivým sviatkom. Keďže
vaše vedomosti o Veľkej noci sú
rozsiahle, nemôžem vás upodozrievať z nevedomosti. Kto by sa
chcel znovu oboznámiť, môžem

mu poradiť, že je toľko literatúry o pohyblivosti tohto sviatku
aj radostného čítania. Dokonca
zdokonalite sa aj o splne mesiaca, prestupnosti rokov, jarnej
a jesennej rovnodennosti a to sú
otázky z fyziky najmä pre žiakov
a mládež.
Schválne som sa nedotýkal sviatočných chvíľ, radosti a pamiatky
slávenia Veľkej noci, lebo predpokladám, že vy ako múdri a statoční žiaci môžete poučovať starých
a to je pre vás chvályhodné.
Je treba spomenúť nepísanú
povinnosť miništrantov a ich
rovesníkov. S veľkonočným
trojdním, teda Zeleným štvrtkom,
Veľkým piatkom a Bielou sobotou
sa spája viacero tradícií. Jednou
z nich je aj viazanie zvonov. Na
znak toho, že Ježiš Kristus trpel
a umrel, zvony do sobotného
zmŕtvychvstania nezvonia.
V minulosti po celej dedine rapkáčmi a klepáčmi, na poludnie
a večer na Anjel Pána, s krátkymi
prestávkami vyzývali k modleniu
veriacich vo farnosti. Klepáče sa
ešte doteraz používajú v kostole
namiesto zvoncov.
A teraz niektoré udalosti, ktoré
dnes už nie sú:
Dávnejšie v Božom hrobe mŕtveho Krista Pána symbolicky strážili
miništranti namiesto terajších
sôch vojakov, v prítomnosti už
asi sochy nie sú. Miništranti so
strážením už skončili.
Údená šunka - vyúdená doma,
značne slaná, aby sa neskazila,
vyvolávala veľký smäd a jedna
staršia a usmievavá babička to
komentovala takto: Moji chlapci z Veľkonočnej svätej omše
kráčali domov po lúkach Mláky,
kde z malého potôčka – ramena
Hornádu, veľký smäd po šunke
hasili vodou. Dnes je riziko túto
vodu piť, pozor, je znečistená a čo
by asi uhasila neskúšajte! Milý
čitatelia, nakoniec si odpovedzte
na tieto otázky. Na akú pamiatku
a prečo svätíme Veľkú noc? Na
akú pamiatku sa koná kúpačka –
oblievačka?
Nuž, mladiství s peňaženkou na
centy a eura, dospelí so zdravým
žalúdkom a s múdrou hlavou dať
si za kalíštek hriateho, na kúpačku
dôstojne ísť nie je hanba.
(kronikár Ján)
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Zatmenie slnka

(pokračovanie zo str. 2 )

V dopoludňajších hodinách 4. januára tohto roka v sme mali možnosť vidieť zaujímavý
astronomický úkaz, čiastočné zatmenie Slnka.
Najväčšia fáza zatmenia nastala v
čase okolo pol desiatej a Mesiac
vtedy zatienil až 78% Slnka. Z
našej obce tento jav kôli hustej
hmle nebol dobre pozorovateľný, podobne ako na väčšine
územia Slovenska. Za dobrými

pozorovacími podmienkami bolo
potrebné vyjsť na kopce nad
dedinou. Už na okraji Štiavnického lesa bola hmla dostatočne
riedka a pôsobila ako prírodný
filter, takže na Slnko sme mohli
hľadieť priamo voľným okom bez

čiernych sklíčok a rôznych filtrov.
Najbližšie čiastočné zatmenie
Slnka budeme môcť pozorovať
z našeho územia až 20. marca
v roku 2015.
(Jozef Pažitný)

zatmenie slnka mesiacom (foto Jozef Pažitný)

Možno, že len driemu!
Dlhé zimné večery sú ako stvorené rozmýšľať a hrabať sa v minulosti, spomínať a čítať
o veciach nám známych, a ako aj opakovať si novosti z ústneho podania našich najmilších, hlavne našich rodičov a prarodičov. Mnohé zaujímavosti sú vzorne spracované našim rodákom, historikom Spiša, vdp. Jánom Venckom. Toto bohatstvo sa zaplatiť nedá.
Jeho vzácne Dejiny štiavnického opátstva píšu a mne pomáhajú sa aj v tomto článku
nad vežovými hodinami v našej obci zamýšľať. V poslednom čase, keď „nefungovali“ občas ma pichli pod rebra a hneď ma napadlo, že rovnako starneme. Ale chvíľka potešenia
prišla a hodiny idú a už niekoľko dní približne aj presne. Vďaka starostlivosti manželky
pána Petra.
Všetkým našim Štiavničanom
chcem pripomenúť, že už v roku
1738 boli na veži kostola osadené hodiny. Či terajšie hodiny
sú odvtedy, nevedno. V roku
1767 bola vymurovaná nová
veža a v roku 1887 udrel do nej
blesk, bola obnovená, ale čo bolo
s hodinami nie je známe. Terajšia
veža je od roku 1907, pravdepodobne po požiari z roku 1906.
Kedy zhorel takmer celý Štiavnik.
Vežové hodiny museli byť stále
ošetrované, ošetrovali ich zvonári, kostolníci, ba i kňazi. Hodno
je spomenúť meno vdp. Dekana
ThDr. Jána Rusiňáka (1914-1960),
ktorý ich mastil, naťahoval,
možno z dôvodu, že pán zvonár
Jozef bol úplne nevidiaci. Terajší

kostolník, znalý pomerov vežových hodín, pán Peter má z vážnych príčin nútenú prestávku.
Príjemné zamyslenie, že idú,
blaží na duši, ale ďalšie doplnenie skutočnosti, že nebijú,
podnecuje, aby aj hodiny bitím
sa ozvali. Dávno – pradávno,
keď vežové hodiny v noci odbili
dvanástu hodinu, ozval sa hlas
nočného hlásnika: „Odbila dvanásta hodina, chváľ každý duch
Hospodina i Ježiša Jeho Syna“.
Za mojej pamäti pomaly noční
hlásnici zanikali, ale hodinám to
nevadilo, bili ďalej. Je to dedičstvo našich predkov a s tým sa
nedá hazardovať. V susednej
obci vežové hodiny nešli a nebili
a už bijú a bijú štvrť, pol, trištvrte

a celú hodinu. Naše ešte nebijú.
Veď dnes vedia vymeniť aj orgány
ľudského tela a „machrov“ (majstrov) na vežové hodiny je dosť,
stačí napríklad čítať Katolícke
noviny. Ja som si istý, že v našej
obci máme veľa schopných ľudí,
ktorí sa vedia postarať.
Slovo „kríza“ v tejto súvislosti
nespomínajte a každý cent, či
euro u statočného pokladníka
hrdza ani mole nezničí. Nuž ako
ďalej? Ja by som ešte tak rád
chcel obnovu vežových hodín
vpísať do obecnej kroniky.
S pozdravom hodinárskym: TIK
– TAK Vás pozdravuje obecný
kronikár Ján
(kronikár Ján)

energiu Základnej škole Spišský
Štiavnik v sume 2 500,00 €.
§ 13. zasadnutie OcZ
19. novembra 2010 sa zišlo
Obecné zastupiteľstvo na
svojom 13. zasadnutí. OZ
schválilo program Obecného
zastupiteľstva, za zapisovateľku
schválilo Antóniu Zummerovú,
do návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice Ing. Mgr.
Štefana Bukoviča a Ing. Milana
Maliňáka. Návrhová komisia OZ
konštatovala, že bolo prítomných 8 z 9 poslancov (88 %)
a OZ bolo uznášania schopné.
OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ zo dňa
29.10.2010 a konštatovalo, že
v plnení ostávajú uznesenia č.
66/2010, 78/2010, 101/2010,
102/2010, 106/2010, 107/2010.
OZ zobralo na vedomie VZN č.
2/2009 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za
komunálne odpady, drobné
stavebné odpady a biologicky
rozložiteľný odpad z verejnej
zelene a jeho dodatok č. 1 bez
zmien. OZ zobralo na vedomie
správy kontrolóra obce o vykonanej kontrole hospodárenia
obce za obdobie 01-09/2010.
OZ schválilo plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2011. OZ
schválilo úpravu rozpočtu č.
1/2010 podľa Zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 §
14 k 30.09.2010. OZ zobralo na
vedomie Návrh finančného rozpočtu na rok 2011, 2012, 2013.
OZ schválilo Sadzobník poplatkov na rok 2011. OZ schválilo
projekt „Výstavba zberného
dvora vrátane separácie zberu
v obci Spišský Štiavnik“.
§ 14. zasadnutie OcZ

10. decembra 2010 sa zišlo
Obecné zastupiteľstvo na
svojom 14. zasadnutí. OZ schválilo program Obecného zastupiteľstva, za zapisovateľku schválilo p. Antóniu Zummerovú, do
návrhovej komisie a za overovateľov zápisnice Mgr. Oľgu
Martinkovú a Bc. Magdalénu
Javorskú Dlugošovú. Návrhová
komisia OZ konštatovala, že
bolo prítomných 6 z 9 poslancov (66 %) a OZ bolo uznášania
schopné. OZ zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení
zo zasadnutia z 19.11.2010
a ostatných uznesení, ktoré sú
v plnení (66, 78, 101, 102, 106,
107/2010). OZ schválilo platnosť VZN č. 2/2009 a Dodatku
č. 1 k VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné
(pokračovanie na str. 4)
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(pokračovanie zo str. 3 )
odpady a biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene pre
rok 2011. OZ schválilo VZN č.
1/2011 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území
obce Spišský Štiavnik. OZ
zobralo na vedomie stanovisko
kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce na rok 2011. OZ schválilo rozpočet obce na rok 2011
a berie na vedomie výhľadový
rozpočet na roky 2012 a 2013.
OZ zobralo na vedomie správu
o investičnej výstavbe v obci.
OZ zobralo na vedomie žiadosť
p. P.T. zo dňa 8.11.2010, ktorou
žiada náhradu škody vo výške
3000 EUR a žiadosť zamieta.
OZ schválilo odmenu starostke
obce v sume 500 EUR.
§ Preskúšanie sirény v roku

2011 Oznamujeme občanom,
že akustické preskúšanie sirény
v našej obci sa uskutoční v
nasledovných termínoch:
11.3., 8.4., 13.5., 10.6., 8.7., 12.8.,
9.9., 14.10., 11.11., 9.12.
v jednotnom čase o 12.00 hod.
dvojminútovým stálym tónom.
(Za správnosť výpisu O.R.)

ZO ŠPORTU
Stolnotenisový oddiel
A-mužstvo dospelých ukončilo
prvú časť sezóny na 4. mieste
s trojbodovou stratou za vedúcim mužstvom, čo mu zaručilo
bojovať v jarnej časti o postup
do III. ligy. Rovnako B-mužstvo
bude v druhej polovici súťaže
bojovať o postupové priečky.
S účinkovaním C-mužstva
môžeme byť tiež spokojní,
keď obsadilo po jesennej časti
8. miesto.
Na sklonku roku 2010 sa uskutočnili tradičné stolnotenisové
turnaje. Na Štefánskom turnaji
dospelých obsadil 1. miesto
Timotej Černický, druhý skončil
Ing. Mrava František, tretí sa
umiestnil Ivan Kusko. Vianočný
stolnotenisový turnaj žiakov
vyhral Jožko Maliňák pred
Ferkom Strakuľom a Máriom
Kacvinským. Turnaj žiačok
vyhrala Kristínka Maliňáková, pred Majkou Lapšanskou
a Paťkou Lapšanskou. Stolnotenisový oddiel touto cestou
ďakuje všetkým priaznivcom
a fanúšikom za podporu počas
celého uplynulého roka.
(Jozef Javorský, predseda TJ)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21.
máju 2011. Rozhodujúcim okamihom pre zber údajov bude polnoc z piatka 20. mája na
sobotu 21. mája 2011.
Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen
nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre a tiež údaje
a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu.
Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad
SR v súčinnosti s príslušnými
orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími
územnými celkami. Štatistické
zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady
a imunitu. Do sčítania budú zaradení aj cudzinci, ktorí budú v rozhodujúcom okamihu sčítania na
území Slovenskej republiky. Ak sa
zdržia menej ako 90 dní, poskytnú údaje len v obmedzenom
rozsahu. Sčítanie sa ďalej vzťahuje na každú budovu určenú
na bývanie alebo na inú budovu
obývanú v rozhodujúcom okamihu sčítania a na byty.
Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon
činnosti majú na starosti obce.
Podmienkou je, že sčítací komisár musí byť štátnym občanom
Slovenskej republiky, starší ako

18 rokov, musí byť bezúhonný
a spôsobilý na právne úkony.
Sčítací komisár približne týždeň
pred rozhodujúcim okamihom
sčítania navštívi domácnosti,
ktoré patria do jeho sčítacieho
obvodu. Počas výkonu činnosti
je povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydal
starosta obce, alebo príslušný
orgán štátnej správy, ak je sčítacím komisárom pre osobitný
sčítací obvod. Sčítací komisár
odovzdá bývajúcim členom
domácnosti sčítacie tlačivá.
Pri sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011 si verejnosť
po prvý raz v histórii bude môcť
vybrať, či sčítacie tlačivá vyplní
v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Elektronické
sčítanie bude možné prostredníctvom špeciálnej internetovej
stránky www.scitanie2011.sk.
Sčítať sa elektronicky umožní
tzv. identifikátor. Pôjde o bezvýz-

namné, náhodne vygenerované
číslo, ktoré každej osobe doručí
sčítací komisár spolu s overovacím heslom. Elektronické sčítanie bude možné len s použitím
tohto jedinečného identifikátora a overovacieho hesla. Každá
osoba bude mať k dispozícii len
jeden identifikátor, s ktorým sa
bude môcť právoplatne sčítať
iba raz. Keďže povinnosťou sčítacieho komisára je podľa zákona
prevziať vyplnené tlačivá od obyvateľov, alebo cudzincov, overiť
úplnosť ich vyplnenia a odovzdať ich obci alebo príslušnému ústrednému orgánu štátnej
správy, sčítací komisári cez pripravovaný monitorovací systém
budú informovaní o počte formulárov vyplnených v elektronickej
forme.
(O.R.)

Sadzobník poplatkov rok 2011
Sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik na rok 2011
schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 19.11.2010
uznesením č. 127/2010
Overovanie podpisov podľa platného sadzobníka správnych poplatkov. Overovanie listín podľa platného sadzobníka správnych poplatkov. Stavebné konanie podľa
platného sadzobníka správnych poplatkov.
Poplatok za komunálny odpad na rok 2011.
Sadzba poplatku na 1 osobu na rok 2011 je vo výške
10,00 EUR.
(A.Z.)

Poskytovaná služba
Vysielanie v obecnom rozhlase
Komerčný oznam v obecnom rozhlase
Prenájom verejného priestranstva
Kopírovanie
Faxovanie
Prenájom 110 l KUKA nádoby
Použitie domu smútku pre občanov obce
Použitie domu smútku pre občanov iných miest a obcí
Stočné
Prenájom zasadacej miestnosti OcÚ

poplatok
5,00 € / reláciu
20,00 € / reláciu
5,00 € / miesto
0,13 € / stranu
1,00 € / stranu
5,15 € / rok
3,31 €
16,59 €
0,33 € / m3
6,64 € / hod.

čítajte aj na stránkach www.spisskystiavnik.sk
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ROZPOČET OBCE SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK NA ROK 2011 SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Príjmy

Schválený
Rozpočet
(EUR)

Bežné príjmy
Daňové príjmy
Podiel na výnose daní zo štát398 171
neho rozpočtu
Daň z nehnuteľností
19 982
Daň za psa
637
Daň za ubytovanie
345
Nedaňové príjmy
Prenájom nebytových pries34 024
torov
Prenájom bytov
1 969
Prenájom verejného pries400
transtva
Prenájom priestorov základná
4 315
škola
Administratívne a iné poplatky
Správne poplatky
1 300
Poplatky a platby z náhodného
predaja a služIEB
Stočné
20 000
Vyhlásenie v miestnom roz700
hlase
Čitateľské poplatky
80
Cintorínske poplatky
1 000
Tuhý komunálny odpad
23 875
Školné MŠ
2 500
Réžia školská jedáleň MŠ
1 000
Réžia školská jedáleň ZŠ
10 000
Transfery
Základná škola
527 380
Stavebný úrad
2 000
Pozemné komunikácie
120
Recyklačný fond
1 800
Register obyvateľstva
700
Osobitný príjemca
900
Predškoláci
760
Úroky z vkladov
50
Ostatné príjmy
Refundácia elekrická energia
664
Kapitálové príjmy
Revitalizácia verejných pries492 864
transtiev
Cestovný ruch
79 352

Výdavky

Bežné výdavky
Správa obce
Finančná a rozpočtová oblasť
Informačné technológie
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pred požiarmi
Veterinárna oblasť
Stavebný úrad
Cesty a chodníky
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Verejná zeleň, verejnoprospešné služby
Verejné osvetlenie
Opatrovateľská služba
Športové služby
Klubové zariadenie dôchodcov
Knižnica
Obecný album a kronika
Vysielacie a vydaveteľské služby
Cintorín, dom smútku
Predškolská výchova
Školské stravovanie MŠ
Dom dôchodcov
Sociálna pomoc v hmotnej
núdzi
Školská jedálen základná škola
Základná škola prenesený výkon
Kapitálpvé výdavky
Revitalizácia verejných priestranstiev
Chodník cintorín
Cestovný ruch
Budova dom dôchodcov
Finančné operácie
Splátka úveru

Schválený
rozpočet
(EUR)
156 924
8 216
6 571
9 570
7 330
1 000
3 880
6 997
37 930
34 800
5 741
6 917
11 066
11 250
1 500
12 609
630
2 300
1 990
105 973
1 626
1 339
2 509
47 833
527 380

498 864
1 698
83 528
14 577
14 340

IV. ŠTVRŤROK 2010
Novorodenci
• Frederiko Antonio Chovan
• Damián Ščuka
• Vanesa Žigová
• Oliver Minak
• Sabina Miková
• Marián Lacko
• Alexandra Lacková
• Ivan Žiga
• Karolína Pačajová
• Tobias Lacko
• Peter Zastko
• Kristína Žigová
• Mário Pačaj
Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Marta Tomášová, Slnečná
• Terézia Javorská, Mlynská
• Mária Martinková, Hlavná
• Štefan Šulc, Kvetná
• Emil Hudzík, Hornádska
• Ján Javorský, Hlavná
• Ján Bombara, Kláštorná
65 rokov
• Štefan Martinko, Lúčna
70 rokov
• Mária Ondrušová, Priečna
• Martin Mičko, Kláštorná
• Viliam Noga, Hlavná
75 rokov
• Katarína Martinková, Mlynská
• Peter Slivka, Mar. námestie
80 rokov
• Helena Marczyová, Hlavná
Prajeme im pevné zdravie
Opustili nás
• Sebastián Pačaj
• Anna Javorská
• Michal Kic
Osobné údaje občanov sú zverejnené s ich súhlasom.
Demografické údaje

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

1 054 672
572 216

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

Príjmy spolu

1 626 888

Výdavky spolu

1 013 881
598 667
14 340
1 626 888
(D.M.)

čítajte aj na stránkach www.spisskystiavnik.sk

K trvalému pobytu sa prihlásili
štyria občania, odsťahovali sa
dvaja obyvatelia.
K 31.12.2010 bolo v našej obci
2404 obyvateľov. Z toho 1685
dospelých a 719 detí. Z 1685
dospelých je 838 mužov a 847
žien. Zo 719 detí je 370 chlapcov a 349 dievčat.
V roku 2010 sa narodilo 44 detí,
zomreli 12 obyvatelia.
(O.R.)
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Hľadanie svetla, slnka a lásky v našej škôlke
Začali sme príbehom.
Príbehom o slnku a jeho
vílach – Iskierke, Plamienke, Žiarivke a Svetielke
(pani učiteľky), ktoré mu
pomáhali rozdávať teplo,
svetlo a lásku vo svete
svojimi zažatými plamienkami a dobrými skutkami.
Všetko sa zdalo byť krásne
a teplé a vládla žiarivá atmosféra až dovtedy, kým
naši dvaja šikovní asistenti
(Jakubko, Tobiaško) nám
všetkým nepripomenuli,
že vo svete sa pácha aj zlo
a zlé skutky.
Znázornili nám to hádzaním
„zlých skutkov“ v podobe veľkých
čiernych gúľ (klbka) pomedzi nás
a tým spôsobili uhasnutie svetielok našich štyroch víl. Samozrejme že slnko sa im nepodarilo
uhasiť, lebo to je nemožné, ale
oslabili dobro vo svete. Preto sa
naše štyri krásne víly rozhodli
konať. Hneď požiadali našich
šikovných škôlkarov či by sa
nechceli stať nositeľmi svetla,
ktorí pomôžu znova zapáliť uhasnuté plamienky. Oni samozrejme
súhlasili. Vtedy ich víly obdarovali slnečným lúčom a vydali sa
spolu s nimi na cestu. Na nej deti
museli spĺňať rôzne ťažké úlohy,
ako napríklad výrobu srdca,
v ktorom žiarilo slnko, potom to
srdce rozdávať po srdcovej dráhe
nášho sveta, na ktorej podliezali,
preliezali, liezli..., skladali slnečné lúče. Robili všetko čo bolo
treba a ich snaha sa im vyplatila.
Výsledkom toho bolo opätovné
zapálenie svetielok a tým aj vyčistenie našej škôlky od „zlých skutkov“. Samozrejme nechýbala ani
odmena v podobe nápojov lásky
a slnka, sladkého koláča, srdcových medailí a veselej zábavy.
Veru áno, naše deti to už vedia,
vedia že sa oplatí byť k sebe
dobrý a konať dobro, preto sa
nemusíme báť o ich budúcnosť.
(kolektív MŠ)

vpravo fotografie detí z našej škôlky
(foto K.Š.)

/dielňa Architektúry

projekty rodinných domov, projekty stavieb, projekty pre stavebné povolenie, projekty obytných
domov, projekty občianskych budov atď.

/dielňa Webdizajnu

/dielňa Grafiky

grafické návrhy oznámení, dizajn reklamných
internetové stránky, www prezentácie, statické aj
tlačovín, plagátov, vizitiek, dizajn periodík, návrh
dynamické stránky, zabezpečíme kvalitný hosting,
pečiatok, grafický manuál, návrhy logotypov atď.
zabezpečíme vlastnú doménu (SK, EU, COM...), atď.
akademický architekt Tomáš Bujna (autorizovaný architekt SKA)
M § 0908 067 671 | T § 052 381 01 41| info@nzw.sk | www.nzw.sk

/dielne NZW - Nové Spišské Dielne /0908 067 671
obecný úrad

úradné hodiny

Pondelok - piatok:
7.30-12.00, 13.00-16.00
Utorok a Štvrtok:
nestránkové dni
stavebný úrad - pondelok:
13.00-15.00
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Obecný úrad spišský štiavnik
hornádska 241
059 14 spišský štiavnik
Telefón:
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internet:	www.spisskystiavnik.sk
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