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Milí čitatelia,
kým sa starý rok stretol
s novým, zažili sme v našej malebnej dedinke
zaujímavé a potešujúce
drobnosti, ktoré sme si pre
pandémiu nemohli naplno vychutnať. Začiatok
adventného obdobia nám
spríjemnilo
požehnanie
adventných vencov, ktoré
sa neuskutočnilo v kostole,
ale na uliciach. Duchovný
otec našej farnosti, Daniel
Šalát, sa previezol po obci
a natešení veriaci ho vítali pred svojimi príbytkami. Adventné vence boli
veľmi pekné. Na začiatku
decembra, keď zvyčajne
chodí svätý Mikuláš, sme
v online priestore zachytili pobožnosť, v ktorej sa
duchovný otec pomodlil,
a potom spolu so svätým
Mikulášom rozsvietili náš
obecný, svetielkami ozdobený, stromček. 24. decembra 2021 sme dostali
krásny vianočný darček. Po
dlhom období stavebných
prác v našom kostole bola
slúžená prvá svätá omša

Dobrá novina
práve na Vianoce. Nová
podlaha, dlažba, omietky,
kúrenie a vynovené lavice
boli veľkou radosťou pre
celú našu farskú rodinu.
Rok 2021 sa s nami rozlúčil
peknými ohňostrojmi.
V novom roku, 2. januára,
sme sa radovali z Dobrej
noviny, ktorej dobrovoľníci museli dbať na pravidlá.
Preto sa každá skupinka
detí a dospelých mohla
skladať iba z rodinných príslušníkov, hoci koledovať
chcelo oveľa viac detí. My
sme v našej obci videli štyri rodinky a finančne sme
podporili projekty v ďalekej Afrike. Aj takýto vinš
nám zavinšovali koledníci :
Vinšujeme v novym roku,
žeby bulo, jak ma byc:
V pugiľaru tak akurat,
s doktorami radšej nič.
Žeby rozum od šaľenstva
darilo še rozeznac.
Pre hudobnych do kasičky
možece nam daco dac.

A my vdzečne odchadzame
a pridzeme na rok zaš.
A nech vas tu opatruje
miloscivi Pan Boh naš.
Teraz už naplno žijeme
v novom roku 2022, a preto Vám prajeme:
Aby zdravie všetkým
prialo, aby sa Vám srdce
smialo,
aby Vás mal každý rád,
otec, mama, sused, kamarát.
Aby boli plné kostoly, aby
deti chceli chodiť opäť do
školy.
Aby naša dedinka žila si
v pokoji a kričali sme iba
v športovom súboji.
Nech nás koronavírus
netrápi, nebolí a každý
nadýchne sa bez rúška
ako mu je po vôli.
Tých prianí je dosť veľa...
Nech sa splnia všetky!
redakčná rada
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Silvestrovský ohňostroj (Autor foto: Maroš Javorský)

Spoločenská
kronika
IIII. ŠTVRŤROK 2021
Novorodenci
• Selina Žigová
• Samuel Žiga
• Sofia Pokošová
• Bianka Pačajová
• Benjamín Žiga
• Denisa Lacková
• Sára Korenková
• Damián Žiga
• Sabína Horváthová
• Dávid Berky
• Tobiáš Žiga
• Filip Kroščen
• Peter Štajer
• Tobiáš Pačaj
• Miroslav Žiga

Dobrá novina...
Dobré noviny Dobrej noviny sú síce
s opatreniami a obmedzeniami, ale aj tak
sú prekvapivo dobré. Oficiálne usmernenia na organizovanie zbierky boli na prvé
čítanie stresujúce: rúška, rozostupy, ľudia
z jednej domácnosti a tak. Snažili sme
sa s tým vysporiadať čo najlepšie, ako
sa hovorí, aby bol vlk sýty, aj koza ostala
celá. (Môže byť háčik v tom, že pokapala na salaši slanina? :) ) Jeden z nápadov
bol iba vyhlásiť zbierku a uverejniť číslo
účtu. Alebo nahrať video a rozposlať ho

peniaze poputujú do Afriky na podporu rôznych projektov. Nie sú určené „na
spotrebu“, ale „na investíciu“. Idú konkrétnym ľuďom na konkrétny účel. Prevažne
na podporu začínajúceho podnikania:
pre krajčírky, včelárov a podobne. Podpora pre jedného človeka začína vo výške
niekde okolo päťsto eur. Na Slovensku je
to pre jednu rodinu, dajme tomu, na mesiac. V Afrike to konkrétnej rodine môže
pozitívne zmeniť osud na dlhé desaťročia. Samozrejme, ak sa tie peniaze správ-

Blahoželáme jubilantom
60 rokov
• Ľubomír Vernarec, Slnečná
• Ružena Čonková, Priečna
• Ing. Marta Palgutová, Mlynská
• Marta Hodáková, Hlavná
• Cyril Žiga, Priečna
65 rokov
• Margita Peršalová, Priečna
• Lýdia Kovalčíková, Priečna
• Helena Dulovičová, Mlynská
• Ján Žiga, Priečna
• Rudolf Štajer, Priečna
• Ľudovít Pačaj, Priečna
70 rokov
• Magdaléna Dubravská, Slnečná
• Mária Martinková, Hlavná
• Marta Rusiňáková, Kvetná
75 rokov
• Magdaléna Mlynarčíková, Lúčna
80 rokov
• Jozef Šedivý, Priečna
• Katarína Hudzíková, Lúčna

Koledníci v uliciach Sp. Štiavnika (Autor foto: M. Mizerová)

do emailov a facebooku. Ach jaj, sedenia
pri počítačoch je už priveľa...Podarilo sa
nám dať dokopy štyri skupinky s deviatimi doprevádzajúcimi osobami a dvadsiatimi deťmi. Snaha bola, aby v skupinke
boli príbuzní. Navštívili sme 174 rodín.
Bolo povzbudivé vidieť, že nás čakáte.
Dokonca, že čakáte pred domami na ulici.
Bolo povzbudivé vidieť, že sa radi vidíme
a ešte vieme usmievať a rozprávať. Bolo
povzbudivé rátať peniaze po zbierke.
Vaša štedrosť v tomto prípade dosiahla
číslo 2 922,18 Eur. Ďakujeme. Pre porovnanie, vlani 1423,19 €, predtým 2378,90 €
a ešte rok predtým 2117,14 €. Vyzbierané

ne použijú. Viac podrobností sa dá nájsť
na internetovej stránke Dobrej noviny
www.dobranovina.sk
Chceme poďakovať aj koledníkom, ktorí
toho roku chceli, ale nemohli sa zapojiť.
Po tých dvoch rokoch lockdownov a karantén je snáď ešte väčšia obeta ostať
doma, ako ísť spievať. Rátame s Vami. Optimisti s Vami rátajú na najbližšie Vianoce.
Ja až na tie ďalšie, ale s tým, že budeme
ešte vďačnejší za to, že máme jeden
druhého.
OG

85 rokov
• Malvina Lacková, Priečna
• Juraj Dulovič, Lúčna
90 rokov
• Katarína Javorská, Kvetná
Opustili nás
• Helena Marczyová
• Anna Martinková
• Pavol Lapšanský
Demografické údaje
K trvalému pobytu sa v IV.
štvrťroku 2021 neprihlásil
ani jeden občan, odsťahovali
sa desiati obyvatelia.
K 31.12.2021 bolo v našej
obci 2750 obyvateľov.
O.R.

Koledníci v uliciach Sp. Štiavnika (Autor foto: L. Šavelová)
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Z obecného zastupiteľstva

Betlehemské svetlo...

9. zasadnutie
OZ/15.10.2021
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
7 z 9 poslancov (77 %/) a OZ
bolo uznášania schopné.

Štiavnickí skauti pri pani prezidentke (Auto foto Marián Suvák)

Tohto roku bolo ešte symbolickejšie a ešte vzácnejšie, ako doteraz.
Naši skauti, ako Družina roka 2021 mali ísť do Viedne na medzinárodné stretnutie a tam prevziať
Betlehemské svetlo. Bohužiaľ, ani tohto roku sa nekonali veľkolepé slávnostné ceremónie, iba komorné stretnutia na hraničných priechodoch. Ale to akosi lepšie zodpovedá šíreniu svetla a dobrej
zvesti od človeka k človeku, z ruky do ruky a zo sviečky na sviečku. Potichu, nenápadne, mimo
hluku veľkomiest. 11. decembra večer prevzali slovenskí skauti Svetlo na hraniciach s Rakúskom.
12. decembra sme boli na hranici s Poľskom odovzdať svetlo Poliakom. Zo Slovenska tam
boli traja ľudia z ústredia SLSK, 11 ľudí zo Štiavnika, fotografka a jeden miestny. V ten istý
deň odovzdali Svetlo aj na Ukrajinu. 13. decembra podvečer bola delegácia odovzdať Svetlo prezidentke. Bolo tam deväť našich detí - družina Svetlušky. Niečo robíme dobre. :)
Betlehemské svetlo sa u nás spája so skautingom. Ale Svetlo si žije svojím životom, aj keď
opustí ruky skautov. Jedna sviečka z rakúskych hraníc zapáli celé Slovensko a dostane sa na
miesta, o ktorých netušíme a poteší ľudí, ktorých vôbec nepoznáme. Jedna sviečka, ktorú
sme vyprevadili na Lysú Poľanu, zapálila celé Poľsko, Pobaltie a Bielorusko. Svetlo sa s meškaním dostane až na Sibír, ale to je v poriadku, lebo akurát stihne pravoslávne Vianoce.
O.G.

Požehnanie adventných vencov (Autor foto: M. Mizerová)

OZ schválilo program OZ doplnenie do programu:Úprava rozpočtu obce RO č. 6/2021
OZ zobralo na vedomie
kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí, v plnení ostáva uznesenie
č. 51/2019, 54/2021, 56/2021,
pozastavenie uznesenia č.
58/2021.
OZ sa uznieslo na Dodatku č.
1 k VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský
Štiavnik.
OZ schválilo Dodatok č. 2
k Nájomným zmluvám – obyvateľom v bytovom dome
Priečna 283, Spišský Štiavnik.
OZ zobralo na vedomie Správu z vykonanej kontroly č.
7/2021.
OZ schválilo zmenu Plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 s tým, že z pôvodne
schváleného Plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2021 vypúšťa Kontrolu použitia kapitálových výdavkov v obci Spišský
Štiavnik s dôrazom na dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami
a nakladaní s majetkom obce
a nahrádza ju Kontrola v zmysle
signalizácie Okresnej prokuratúry Poprad, č. j. Pd 179/21/7706-4
vo veci zriadenia bezodplatného vecného bremena.
(Pokračovanie na strane 4)
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(Pokračovanie zo strany 3)
OZ zobralo na vedomie žiadosť
o zámenu pozemkov XY, Poprad
a doporučilo zaoberať sa žiadosťou na komisii výstavby.
OZ schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 47 591,18 €
na likvidáciu zvýšeného množstva komunálneho odpadu
v čase pandémie v zmysle
zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID – 19. § 36 – Opatrenia pre
územnú samosprávu ods. 2 na
základe Rozpočtového opatrenia č. 6/2021 podľa zákona č.
583/2001 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých
zákonov.

Aktivita Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža
Aj tohto roku Miestny spolok Slovenského Červeného kríža už po siedmy
krát pripravil pre našich starších spoluobčanov nad sedemdesiatpäť rokov
Mikulášske balíčky v počte približne sto kusov. Do balíčka pribalil dobroty aj
pán Marián Jendrál, ktorému veľmi pekne ďakujeme. Naše ochotné členky
Magdaléna Neubellerová, Mária Martinková, Anna Martinková, Katarína Kontrová, Iveta Martinková a Mária Mencáková nezištne rozniesli balíčky po jednotlivých uliciach a takto sa snažili spríjemniť sviatok sv. Mikuláša našim seniorom. Sme radi, že sme mohli aspoň touto malou pozornosťou potešiť naše
babičky a dedkov, ktorí hlavne v tejto pandemickej dobe sú veľmi zraniteľní,
musíme ich chrániť, aby boli medzi nami čo najdlhšie a hlavne v zdraví, čo im
zo srdca prajeme a zároveň im želáme požehnaný a spokojný nový rok 2022.
M.M.

ZAHRAJKO

10. zasadnutie
OZ/15.12.2021
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 8
z 9 poslancov (88 %) a OZ bolo
uznášania schopné.
OZ schválilo zmenu návrhu
programu zasadnutia - doplnenie bodu programu zasadnutia OZ. Poskytnutie
náhrady platu starostke za nevyčerpanú dovolenku.
OZ zobralo na vedomie
kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí,
v plnení ostáva uznesenie č.
51/2019, 54/2021, 56/2021.
OZ sa uznieslo na VZN č.
1/2022 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky.
OZ zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k Návrhu rozpočtu obce
2022 až 2024.

Zahrajko medzi deťmi (Autor foto: archív MŠ)
Hurá, hurá, hurá, z detských sŕdc volá! Deň 15.10.2021 bol pre našu materskú školu výnimočný. Radosť a smiech sa vôkol ozýval, pretože Zahrajko
do našej škôlky zavítal. Zahrajko, jeden z najznámejších slovenských spevákov, hudobníkov a skladateľov pre deti, autor hudobných vystúpení pre deti,
i zakladateľ a spoluautor hudobno – zábavného projektu pre deti s názvom
Spievankovo. Azda niet dieťaťa, ktoré by nepoznalo Spievanku a Zahrajka Vystúpenie bolo naozaj famózne, plné smiechu, tanca, spevu, zábavy. Do svojej
atmosféry vtiahol nielen deti, ale aj všetky p. učiteľky. Deti si mohli vyskúšať
hrať na hudobných nástrojoch, či zaspievať do mikrofónu, pohybovo stvárňovali texty známych i neznámych piesní. Zahrajko si so sebou priniesol obrovské čarovné vrece, v ktorom nechýbali prekvapenia a jeho ukrytí kamaráti. Tí
zaviedli deti do sveta zvierat, spoločne objavovali fungovanie gravitácie, napodobňovali geometrické tvary...Na vystúpení nechýbala ani „Spievanka“
– naša predškoláčka Anička, ktorá ju svojím oblečením dokonale stvárnila.
Ďakujeme za finančnú podporu zriaďovateľovi materskej školy, ktorý týmto
podporil „Deň materských škôl na Slovensku“. Deň 4.11. je významným míľnikom v dejinách ranej pedagogiky ako deň založenia prvej detskej opatrovne
na území Rakúsko-Uhorska. Bol to pre nás všetkých nezabudnuteľný zážitok.
T. Š.

(Pokračovanie na strane 5)
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Predvianočný čas v materskej škole

Vianočná atmosféra v MŠ (Autor foto: archív MŠ)
Vianoce – sviatky, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Deti i dospelí! Sviatky rodiny. Sviatky pokoja, šťastia, hojnosti a pohody. Sviatky význačné prenikavou sladkou vôňou
škorice a pomaranča. Prípravy Vianoc v našej MŠ sa začali príchodom sv. Mikuláša, biskupa, ktorý nám nechal pred dverami vianočný stromček, keď deťom doniesol sladké
dobroty. Spoločne s deťmi sme stromček ozdobili a radostne začali očakávať príchod
Ježiška.Posledný predvianočný týždeň deti vo „vianočnej pekárni“ vaľkali, vykrajovali
a ozdobovali perníky. Celé priestory nabrali pravú atmosféru, keď naše zmysly vábila
omamná vôňa škorice a medu. Vianočná atmosféra pokračovala zvonením zvončeka, ktorý hlásil príchod Ježiška. Tváre plné šťastia, červené líčka, nekonečná radosť...
Týmto sa zároveň chceme poďakovať za finančnú podporu zriaďovateľovi MŠ a mamke Miške K., ktorá nám v spolupráci so svojimi kamarátkami pomohla potešiť detské
srdiečka. Vzhľadom k aktuálnym epidemiologickým opatreniam sa pripravené vianočné vystúpenie nemohlo realizovať verejne pre rodičov. Program predškolákov
bol z tohto dôvodu nahratý na video a uverejnený na oficiálnej facebookovej stránke materskej školy. Tradičnými koledami, chlapci - pastieri a dievčatá - anjeli, stvárnili
dávnu dobu, kedy sa v meste Betlehem narodil malý chlapček – sveta Vykupiteľ. Aj
v týchto neľahkých časoch sme chceli predvianočný čas prežívať v pokoji a nádeji,
na chvíľu zabudnúť na všetko vôkol nás a tie najkrajšie sviatky v roku mať rozprávkové. No pamätajme, že dary sú len pozlátka. Tá skutočná hodnota sa ukrýva v láske.
T.Š.

Otvorme svoje srdce a svoju náruč
Nedá sa zastaviť ani spomaliť čas, ktorý nám neskutočne ubieha. Nedá sa zastaviť
ani spomaliť proces starnutia, ktorý je spôsobený našou genetikou, ale čo môžeme pre
seba urobiť, je spomaliť svoje životné tempo, skúsiť sa zamyslieť sami nad sebou. Nezabúdajme, že všetci sme zraniteľní. Náš život už dva roky trápi pandémia COVID – 19.
Napriek pandémii skúsme byť k sebe ohľaduplní, ústretoví, nehľadajme nedostatky u
druhých, nerozdeľujme sa na dva tábory. Obhliadnuť sa späť a stále vravieť si čo bolo
dobré je nenávratne preč, to sa nedá, ale dá sa otvoriť si svoje srdce pre každého, kto to
potrebuje, otvoriť svoju náruč k lepšiemu zajtrajšku, pomôžme jeden druhému a spoločnými silami zdoláme to, čo nás už tak dlho prenasleduje pandémia COVIDU – 19.
K.G.

(Pokračovanie zo strany 4)

OZ schválilo rozpočet obce
rozsahu kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na rok 2022 vo výške
3 475 744 € a zobralo na vedomie výhľadové rozpočty na
roky 2023, 2024.
OZ schválilo Štatút obecnej
knižnice.
OZ sa uznieslo na VZN č.
2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa školského zariadenia so
sídlom na území obce Spišský
Štiavnik.
OZ schválilo sadzobník poplatkov Obce Spišský Štiavnik
na rok 2022.
OZ schválilo Plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2022.
OZ schválilo úpravu rozpočtu
Obce Spišský Štiavnik na rok
2021 rozpočtovým opatrením
obce č. 7/2021.
OZ zobralo na vedomie
správy z vykonaných kontrol
- Správu č. 5/2021, Správu č.
8/2021, Správu č. 9/2021, Správu č. 10/2021.
OZ schválilo zápis v obecnej
kronike a obecnom albume
v zmysle predloženého návrhu.
OZ schválilo mimoriadnu
odmenu poslankyni Mgr.
Kataríne Galasovej v zmysle
Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva,
článku 7, v hrubom 739,68 €.
Mimoriadna odmena sa udeľuje za splnenie mimoriadnej
úlohy – vedenie kroniky a albumu obce za rok 2020.
OZ schválilo predajnú cenu
monografie obce Spišský
Štiavnik vo výške 10 € za 1 ks.
OZ schválilo zámenu pozemkov v zmysle zverejneného
zámeru:
OZ poverilo Advokátsku kanceláriu HN Partners, Poprad
prípravou zámennej zmluvy.
OZ schválilo zámer prenajať
časť pozemku vo vlastníctve
obce KN-C pare. č. 275/1, vedenom na LV č.l v k. ú. Spišský
(Pokračovanie na strane 6)
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(Pokračovanie zo strany 5)

Štiavnik o výmere 1 m2 za cenu
1,- € bez DPH počas celej doby
prenájmu pre Spoločnosť
Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom
Kopčianska 3338/82 A, 851 01
Bratislava, IČO: 48136999.
OZ schválilo spôsob prenájmu nehnuteľného majetku
- časti pozemku KN-C parc. č.
275/1 o výmere 1 m2, vedenom na LV č.l v k. ú. Spišský
Štiavnik vo vlastníctve obce,
pre Spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska
3338/82 A, 851 01 Bratislava,
IČO: 48136999 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ: Spoločnosť
Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom: Kopčianska 3338/82
A, 851 01 Bratislava, IČO:
48136999
umiestni
na
predmetnom pozemku elektronické samoobslužné výdajné zariadenie (ďalej ZBox).
Prevádzku zariadenia v plnej
výške počas celej doby trvania
zmluvného vzťahu hradí spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o..
Zariadenie prinesie občanom
možnosť vyzdvihnúť si zásielky
z nákupov v e-shopoch priamo v ZBoxe bez nutnosti využiť kuriérsku službu, prípadne
cestovať mimo obec Spišský
Štiavnik. Prenájom bude trvať podľa celej doby platnosti
zmluvy o umiestnení zariadenia ZBox.
OZ zobralo na vedomie žiadosť o finančný príspevok na
domovú čistiareň odpadových
vôd XY s manželkou a odporúča sa žiadosťou zaoberať
na finančnej komisii.
OZ sa uznieslo o mimoriadnych odmenách:
a) pre poslancov 0 €
b) pre členov komisií 0 €
c) pre hlavnú kontrolórku 0 €
OZ schválilo zapojenie sa
do výzvy Podpora dobudovania základnej technickej
infraštruktúry (pozemné komunikácie) -2021-2OPLZ- PO6-SC611.

Zámer - zámena nehnuteľného majetku
Zámena nehnuteľného majetku obce Spišský Štiavnik, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Obec Spišský Štiavnik na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 56/2021 zo dňa 07.09.2021
v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejnila zámer zameniť obecný nehnuteľný majetok, a to:
- pozemok v katastrálnom území obce Spišský Štiavnik parcela č. KN-E 4308/2, o výmere 1 312 m2
, druh pozemku ostatná plocha, evidovaný na liste vlastníctva č. 1491, vo výlučnom vlastníctve obce
Spišský Štiavnik,
- za pozemky v katastrálnom území Spišský Štiavnik:
parcela č. KN-C 812/31, o výmere 826 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na liste vlastníctva č.
1432, vo výlučnom vlastníctve Miroslava Mravu
parcela č. KN-C 812/32, o výmere 440 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na liste vlastníctva č.
1432, vo výlučnom vlastníctve Miroslava Mravu
parcela č. KN-C 812/33, o výmere 463 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na liste vlastníctva č.
1432, vo výlučnom vlastníctve Miroslava Mravu
spolu o celkovej výmere pozemkov 1 729 m2,
s doplatkom 17€/1m2 za rozdiel vo výmere 417 m2 (čo predstavuje doplatok v celkovej výške 7 089 €)
v prospech p. Miroslava Mravu, Kaštieľ 471/4, 059 14 Spišský Štiavnik.
Táto zámena pozemkov je prípadom hodným osobitého zreteľa a to z dôvodu, že sa jedná o nadobudnutie pozemkov do vlastníctva obce Spišský Štiavnik, ktoré chce obec v budúcom období využiť na
výstavbu zberného dvora a prispôsobenie sa súčasným podmienkam v oblasti efektívneho triedenia
odpadov vrátane obstarania nevyhnutného technického a technologického vybavenia na jeho prevádzkovanie.

Nové možnosti pre lepšiu budúcnosť
Čas plynie neskutočne rýchlo. Deň za dňom, týždeň za týždňom a ani sme sa nenazdali a máme pred sebou ďalší rok. Rok, s ktorým sa nám otvárajú nové možnosti
a príležitosti. Odborné učilište internátne v Poprade, ktoré začínalo svoju vzdelávaciu činnosť v Spišskom Štiavniku – Kaštieli, je mnohým z Vás dobre známe a netreba
ho nejako zvlášť predstavovať. Napriek tomu prichádza s novinkou, o ktorej mnohí
nevedia. Škola v snahe vyhovieť požiadavkám trhu práce a s tým súvisiace čo najširšie uplatnenie absolventov, rozširuje od budúceho školského roka 2022/2023
svoju ponuku učebných odborov. Otvára dva nové učebné odbory – opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti, v ktorom žiaci získajú vedomosti o stavbe a funkcii ľudského tela, naučia sa poskytovať prvú pomoc, starať sa
o klientov v rôznych sociálnych zariadeniach a iné činnosti súvisiace s ošetrovaním
a opatrovaním našich najbližších, tým ktorým sa vek života predlžuje, alebo ich
zdravotný stav nedovoľuje sa o seba samých postarať. Absolventi tohto odboru
nájdu uplatnenie v domovoch sociálnych služieb, v opatrovateľských či charitatívnych zariadeniach a pod. Druhým odborom je obchodná prevádzka zameraná na
prípravu, skladovanie a predaj tovaru, v ktorom žiaci získajú vedomosti a nadobudnú zručnosti súvisiace s manipuláciou tovaru pri jeho skladovaní a predaji. Získajú
zručnosť pri vážení tovaru, meraní textílii, aranžovaní a balení tovaru. Absolventi
nájdu uplatnenie v predajniach rôzneho zamerania. Na učebné odbory sa môžu
prihlásiť žiaci končiacich ročníkov ŠZŠ a špeciálnych tried ZŠ prostredníctvom výchovných poradcov. Je nevyhnutné, aby príležitosť a snaha získať kvalitné vzdelanie ponúkla mladým dospievajúcim ľuďom lepšiu budúcnosť. Držme im palce.
OUI a KG

(Pokračovanie na strane 7)
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Základná škola v Spišskom Štiavniku – aktuality
Školský rok 2021/2022 sa prehupol do
druhého polroka a my Vám prinášame
informácie o udalostiach, ktoré nás ešte
čakajú.
Prázdniny:
Polročné prázdniny: 4.2.2022 (piatok)
Jarné prázdniny: 21.2.2022-25.2.2022
Veľkonočné prázdniny: 14.4.2022-19.4.2022
Letné prázdniny: 1.7.2022-31.8.2022
Zápis do 1.ročníka ZŠ Spišský Štiavnik:
4.4.2022 - 6.4.2022 od 14,00 do 17,00 hod. v
budove ZŠ Sp. Štiavnik
Testovanie 5 2022
Testovanie 5 2022 sa uskutoční 18. mája
2022 (streda) z predmetov matematika a
slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa
zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov
so špeciálnymi výchovno--vzdelávacími
potrebami okrem žiakov vzdelávaných

podľa vzdelávacích programov pre žiakov s
mentálnym postihnutím.
Testovanie 9 2022
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
sa uskutočňuje aj na všetkých gymnáziách
s osemročným vzdelávacím programom,
kde sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka
osemročného vzdelávacieho programu.
Riadny termín testovania: 6. apríl 2022 (streda)
z predmetov matematika, slovenský jazyk a
literatúra.
Náhradný termín testovania: 21. a 22.
apríla 2022 (štvrtok, piatok). Zúčastnia
sa na ňom len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych
dôvodov nemohli zúčastniť na testovaní
v riadnom termíne. Náhradné testovanie sa
uskutoční v krajských mestách v školách,
ktoré určí príslušný odbor školstva okresného
úradu v sídle kraja v spolupráci s NÚCEM.

Testovanie na ochorenie COVID-19
Škola uskutočňuje testovanie všetkých svojich žiakov 2 x týždenne (pondelok a štvrtok)
antigénovými testami. Testovanie uskutočňujeme v škole a je pre žiakov bezplatné. Škola
nevydáva žiakovi alebo zákonnému zástupcovi žiaka žiadne potvrdenie o výsledku testovania.
(Škola nie je MOM a preto nemá toto vo svojej kompetencii) V prípade pozitívneho výsledku
informuje škola zákonného zástupcu, RÚVZ v Poprade. Následne sa riadi pokynmi RÚVZ a podľa
platného školského semafora. Hlásenia o testovaní a aktuálnom stave v súvislosti s ochorením
COVID 19 posiela škola každý pondelok a vždy pri zmene stavu Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu SR prostredníctvom elektronického formulára.
Spolu múdrejší 3
Pandémia spôsobila, že naši žiaci majú veľké nedostatky vo vedomostiach, preto sme sa už
v prvom polroku zapojili do výzvy Spolu múdrejší 2. Následne nám schválili našu žiadosť o
zapojenie do Spolu múdrejší 3. Jedná sa o doučovanie žiakov mimo vyučovania z predmetov,
kde sme identifikovali najväčšie nedostatky vo vedomostiach. Doučovanie prebieha od
17.1.2022 do 17.6.2022 v čase mimo vyučovania. Veríme, že aj takto zmiernime negatívne
dôsledky dištančného vzdelávania počas obdobia pandémie.
M.M.

Prijímacie skúšky na stredné školy:

V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok
2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre
školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:
Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy
umeleckého priemyslu a konzervatóriá
1. termín: • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a
nadania: 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022
• odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:
4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022
- 2. termín: • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
a nadania: 9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022
• odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:
11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022
Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy
Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných
športových školách koná v dvoch fázach:
- prvá fáza - overenie športového výkonu: od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov
(spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)
- druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie: 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet
uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022 (1. termín) alebo 11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom
na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022 (2. termín)
Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre
školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

OZ zobralo na vedomie Plán
zasadnutí OZ v roku 2022 nasledovne: 11. február, 29. apríl,
24. jún, 23. september, 9. december.
OZ schválilo poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú
dovolenku 7 dní roku 2020
starostke obce Spišský Štiavnik
Bc. Márii Kleinovej.
OZ potvrdilo platnosť uznesenia č. 58/2021 v zmysle zákona
369/ 1990 Z.z.§13 ods.8.
Na základe zaslaného stanoviska hlavnej kontrolórky obce
zo dňa 21.12.2021 potvrdzujúce uznesenie k uzneseniu č.
58/2021 je nezákonné, z tohto
dôvodu nepotvrdzujem platnosť uznesenia.
Za správnosť výpisu O.R.
Krátko k úľavám za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti
Žiadame poplatníkov, aby aktuálne doklady v zmysle platného
VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady predložili na
Obecný úrad Spišský Štiavnik
každoročne, či už potvrdenia o
návšteve školy študentov, potvrdenia o ubytovaní, potvrdenia zo
zamestnania, nájomné zmluvy,
potvrdenia zo zahraničia, potvrdenia o ZŤP získané v priebehu
roku 2021 a iné. Tieto doklady je
možné predložiť osobne, poštou, do elektronickej schránky
obce, emailom na adresu: obec@
spisskystiavnik.sk
Taktiež upozorňujeme na dodržiavanie splátok vyrubených
rozhodnutí. Je potrebné pri splátkach dodržať splátkový kalendár,
prípadne si nastaviť všetky 4 splátky v internetbankingu. V každom
rozhodnutí uvádzame variabilný
symbol, ako aj číslo bankového
účtu vo formáte IBAN na správnu
identifikáciu platby.
A.Z.
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Komunitné centrum v Spišskom Štiavniku
Komunitné centrum Spišský Štiavnik (KC) sa
nachádza na adrese Slnečná 532/5A v Spišskom
Štiavniku. Ide o inštitucionálne zariadenie, ktoré
poskytuje primárne programy reagujúce na
aktuálne problémy a potreby miestnej komunity.
Komunitné centrum definuje zákon č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov ako sociálne služby krízovej intervencie.
V KC sa podľa citovaného zákona fyzickej osobe
v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje základné
sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov, pomoc pri
príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie
dieťaťa do a zo školského zariadenia, vykonáva
preventívna aktivita a zabezpečuje záujmová
činnosť. Nesmiernou dôležitou úlohou v KC je
i realizácia sociálnej a komunitnej rehabilitácie.
Ich cieľom je zabezpečiť podporu samostatnosti,
rozvoj komunikačných zručností, podporu
sociálnych aktivít a tak pomôcť ľuďom, aby sa stali
aktívnymi a rovnocennými členmi svojich komunít.
Do registra poskytovateľov bolo KC zapísané 17.
augusta 2021 a následne sa zapojilo do Národného
projektu Komunitné služby v mestách a obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít – II. Fáza (NP KS MRK) financovaného
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje Prioritná os 5.
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.
V rámci NP KS MRK začalo Komunitné centrum
výkon činnosti dňa 1. decembra 2021. Hlavným
cieľom je poskytovanie komplexných sociálnych

a neformálne vzdelávanie, pričom všetky činnosti
komunitných centier by mali viesť k integrácii
a svojpomoci. V KC pracujú traja zamestnanci pod
metodickým vedením regionálnej koordinátorky
PhDr. Iriny Frajštákovej a to na pracovných
pozíciách: odborný zamestnanec – garant KC Mgr.
Jana Zakuciová - cieľom práce odborného garanta
je organizačné, metodické a personálne riadenie
v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov
práce vo vzťahu k jeho klientom - prijímateľom
sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity
a dodržiavanie štandardov danej sociálnej

Aktivity v Komunitnom centre (Autor foto: Mgr. J. Zakuciová)

služby. Odborný zamestnanec Bc. Ivana Olejová
- zodpovedá za realizáciu odborných činností
a aktivít komunitného centra, ktoré sú prístupné
pre celú obec, komunitu.
Pomáha zvyšovať
zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje
a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu
k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich
a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Asistent
odborného zamestnanca Michaela Bočkajová asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho
činnosti pod jeho metodickým vedením.
Mgr. Jana Zakuciová

Úradné hodiny KC:
Aktivity v Komunitnom centre (Autor foto: Mgr. J. Zakuciová)

služieb jednotlivcom, rodinám ako aj celej
miestnej komunite, ktoré budú využívať občania
v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí sú ohrození
sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti
a možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne
riešiť svoje problémy. Okrem hlavného cieľa si KC
vytvára aj špecifické ciele v súlade s aktuálnymi
potrebami a problémami členov komunity. Ide
napríklad o zmysluplné trávenie voľného času,
pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevencia
nežiaducich sociálno - patologických javov

PONDELOK 13.00 – 21.00 hod.
UTOROK 13.00 – 21.00 hod.
STREDA 13.00 – 21.00 hod.
ŠTVRTOK 13.00 – 21.00 hod.
PIATOK 13.00 – 21.00 hod.
Kontakt:
kc@spisskystiavnik.sk
0910 715 243
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NA PRELOME ČASU...
Rok 2021 bol Svätým Otcom Františkom vyhlásený za „Rok sv.
Jozefa“. Mnohí z nás sme vďaka takému vyhláseniu rozmýšľali
o vzťahu k tomuto významnému svätcovi. Zobral som do rúk
knižku o úcte k sv. Jozefovi a mnoho som sa dozvedel. Všetci by
sme mali mať veľkú dôveru v ochranu svätého Jozefa, pretože
Bohu je tak veľmi drahý vďaka jeho svätosti. Svätý Jozef je vzývaný aj ako patrón „nemožných vecí“. V mojom živote som stál pred
výzvou opravy kostola: „Vec kvôli mnohým okolnostiam a ťažkostiam zdanlivo nemožná.“ A tak som začal svoju modlitbu spájať s generáciami ľudí predo mnou a modliť sa: „Slávny patriarcha
sv. Jozef, pod tvoju právomoc boli zverené nemožné záležitosti,
príď mi na pomoc v týchto okamihoch ťažkostí. Vezmi pod svoju
ochranu tieto ťažké a zložité situácie, ktoré ti zverujem, aby mali
šťastné riešenie.“ Teraz s odstupom času môžem skonštatovať, že

boli hore na klenbách kostola a niečo z vyše dvojmetrových hĺbok ramien klenby vyberali kamene, prach, šindle a iné, či to nejakou dierou neťahajú aj zo spodku kostola. Počas sobotňajších
brigád sme naplnili tri plné kontajnery a jedno nákladné auto
stavebného odpadu, ktorý sa počas stáročí nahromadil a ktorý
nikto do jesene roku 2021 neriešil. Až zateplenie klenby prinieslo
túto nadľudskú výzvu. Po tejto činnosti človek vyzeral, akoby bol
vyšiel z bane. Len oči nám svietili... Mnoho manželiek, pri návrate
svojich manželov domov, ich vôbec nespoznávalo... Istotne, nielen po tejto činnosti, človeku dobre padlo občerstvenie výborným obedom a inými dobrotami, ktoré nám pripravili šikovné
gazdinky. Aj touto cestou chcem za všetky ich dobrá a dobroty poďakovať. Pri tejto príležitosti by som rád spomenul jednu
úsmevnú situáciu pri večeri - rezne a šalát, pri ktorom nám ostal
iba šalát a všetky rezne boli fuč. Vedľa psík,
šakal, spokojný s naplnením svojho brucha
,,dosýta“ - chutnými rezňami, veď nám ponechal šalát a spokojne sa odplazil domov...
Našťastie majiteľka psíka, všetko zachránila.
Vystrojila nám hostinu so všetkými darmi
svojej chladničky a baru. Jedným z pamätných momentov z rekonštrukcie kostola
budú lavice. Každý z nás si ich budeme
dlho pamätať v tej neopakovateľnej a nezabudnuteľnej plynárenskej žltej. Ale prišiel
čas na zmenu, ktorá musela dozrieť. Lavice
sa ešte pred príchodom archeológov rozobrali. Pri rozoberaní sme našli nápis, že boli
osadené presne pred 100 rokmi a my sme
ich s presnosťou dní po 100 rokoch - rozobrali a vyniesli z kostola von. Takto vynesené, čakali na svoju chvíľu, ktorá prišla, keď
ich bolo treba umiestniť na svoje miesto.
Vtedy sa zmenil názor na ich rekonštrukciu
z úpravy štvrtého náteru na vyčistenie do
dreva. Nápad s adoptovaním lavice a mechanickým vyčistením všetci veľmi dobre
poznáte. S týmto nápadom som vyrukoval
pri nedeľných oznamoch. Po oznámení to
vyzeralo, že z toho nič nebude, ale napriek
všetkému sa to postupom času zmenilo. Aj
keď veľmi rozpačito, ale lavice sa začali jedna po druhej vytrácať z dočasného uskladnenia. V nejednej domácnosti, sa domáci
pán zahral niekoľko hodín na reštaurátora. Tak, ako sme sa v mnohých prípadoch
snažili zabezpečiť rozvoz, tak sme sa snažili
všetky lavice aj pozbierať a doviesť ich späť
Práce na rekonštrukcii kostola (Autor foto: L. Šavelová) do kostola. Po vybratí vhodného náteru
a v priebehu niekoľkých dní sme postupne
šťastné riešenie mali. Dielo opravy kostola sa podarilo posunúť všetky lavice natreli. Aj keď bolo toho veľa za nami, 20. decemo výrazný kus ďalej. Poďme však pekne po poriadku. Po skonče- bra mnohí pochybovali, po nahliadnutí do kostola, že sa tam na
ní archeologického výskumu ste mnohí kostol nespoznávali. Do Štedrý deň vrátime. V stredu 22. decembra sa pri upratovacej
metra oklepané omietky, v strede ulička, po bokoch a po celej brigáde odviedlo mnoho práce, ktorá napomohla tomu, aby sa
dĺžke dve štyridsať centimetrové diery. A to nebolo všetko. Do mohla radostná zvesť o narodení Krista ozývať aj v našom chrátejto situácie ešte mnoho otázok typu: ,,To bolo potrebné a nut- me. A tak, nemožné sa stalo možným... Po piatich mesiacoch,
né až takého rozbitie?“ ,,Žiaľ, bolo“ - tak častokrát zaznievala moja napriek všetkému, sme sa do priestorov kostola vrátili. Na záver,
odpoveď. Takto „upravený“ priestor sa stal odrazovým mostíkom dovoľte mi, zo srdca poďakovať Pánu Bohu a aj sv. Jozefovi, ktorí
na povstanie z popola. Od tohto momentu sme začali so zata- nás pri našich prácach ochraňovali a zabezpečili všetko, čo sme
jeným dychom sledovať, ako sa kostol znovu dostáva do svojej potrebovali. Poslali ľudí a zariadili okolnosti tak, aby pri dôvere
nádhery. Každou sobotou sa kostol po odchode brigádnikov v ich pomoc, všetko dobre dopadlo. Vnukli do sŕdc mnohých
čoraz viac a viac približoval k jeho dokončeniu. Aj keď vtedy, po- ochotu pomôcť a vytvoriť spoločenstvo nie ,,tárajúcich“, ale
zitívne typy na dokončenie od mnohých zneli: ,,Tak... Veľká noc pracujúcich ľudí, pod rukami ktorých sa obnovili hodnoty uply2022.“ Okrem tohto viditeľného „Božieho dopustenia“, bolo aj nulých stáročí. Ďakujem Bohu za požehnaný čas, v ktorom nás
menej viditeľné ,,Božie dopustenie“, ktoré sa nachádzalo v pod- povzbudil, že ešte stále sa nájde veľa ochotných a dobrých ľudí,
kroví kostola. Moja predstava niekoľkých hodín sa stala nočnou ktorí sú schopní obetovať sa pre dobré dielo. Verím, že odmenu
morou a maratónom ďalších sobotňajších brigádnikov. Mnohí má pre nás prichystanú Boh vo svojej dobrote a tu na zemi, nech
pri spúšťaní miliónov plných vedier stavebnej sute ostali prekva- nás vždy teší pohľad na ,,dielo“, ktoré sme spoločne vytvorili.
pení, odkiaľ sa ten neporiadok stále berie a podozrievali tých, čo
Mgr. Daniel Šalát
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Dôležité telefónne
čísla
Tiesňová linka 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Polícia 158
Lekárska služba prvej pomoci
Poprad 712 51 11
Elektrina 0850 123 333
Plyn 0850 111 727
Poruchy verejného vodovodu
Poprad 772 95 48
Call centrum Veolia PVPS
Poprad 0850 111 800
Porucha kanalizácie v obci:
0903 605 247

OBECNÝ ÚRAD SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
HORNÁDSKA 241
059 14 SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
IČO: 00326569
TELEFÓN: +421 (52) 788 56 01- 03
WWW.SPISSKYSTIAVNIK.SK

Súťaž o najkrajší adventný veniec
V minulom čísle Obecného spravodajcu sme vyhlásili súťaž o najkrajší adventný veniec. Do
našej redakcie sme dostali päť zaujímavých adventných vencov. Redakčná rada po dôkladnom zvážení vyhodnotila ako najkrajší veniec ten, ktorý vytvorili deti z Materskej školy v
Spišskom Štiavniku. Všetky adventné vence zverejňujeme.

Fotohádanka

PONDELOK: 7.00-12.00, 12.30-15.00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7.00-12.00, 12.30-17.00
ŠTVRTOK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK: 7.00-12.30

Milí čitatelia, na obrázku je súčasť stroja. Uhádnete ako sa
volá? Odpoveď na fotohádanku
zasielajte na obec@spisskystiavnik.sk, alebo osobne na Obecný
úrad v Spišskom Štiavniku do
28.februára 2022.

STAVEBNÝ ÚRAD
PONDELOK:7.30-11.30- ING. ZAVACKÁ

Na našu fotohádanku z čísla
4/2021 sme dostali jednu správnu odpoveď. Na obrázku bola
zobrazená váhanka, predmet pri
výrobe chleba. Výhercom sa stal
Vladimír Javorský, odmenu si
môže prevziať na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.
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Monografia obce Spišský Štiavnik
Monografia obce Spišský Štiavnik prináša
nové poznatky na 528 stranách, na tvorbe
ktorej sa podieľalo 16 autorov. Obsahovo sa
týka piatich tematických okruhov – archeológie, histórie, umeleckej histórie, prírodovedy a
národopisu.
Cena knihy Monografia obce Spišský Štiavnik
bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2021 č. 91/2021 vo výške
10 €/1 ks.

Knihu si môžete zakúpiť na Obecnom
úrade v Spišskom Štiavniku

Obecný spravodajca - štvrťročník pre obyvateľov obce Spišský Štiavnik - číslo 1/2022 - ročník XIX - strana 10

