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Kronika obce Štiavnické Bane
rok 2012

Obec aj naďalej pracovala pod vedením starostu, pána Stanislava Neuschla.
V roku 2012 sa uskutočnilo 7 zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ) s
účasťou poslancov 57,1 %. Prijatých bolo 116 uznesení.
V priebehu roka OZ prijalo 5 Všeobecne záväzných nariadení a 1 dodatok
k VZN č. 3/2011 pre rok 2013
➢
➢
➢
➢
➢
➢

o miestnych daniach
o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
o odpadoch
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci
Štiavnické Bane
o určení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole, školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školskej jedálni, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnické Bane
dodatok k VZN č. 3/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby.

Rozpočet obce na rok 2012 bol schválený v príjmovej aj výdajovej časti
bežného rozpočtu vo výške 516.949,- €.
Záverečný účet obce za rok 2011 bol na základe správy auditora a stanoviska
hlavného kontrolóra obce schválený bez výhrad dňa 25.6. 2012.
OZ v roku 2012 ďalej schválilo:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

dodatok k Zásadám o hospodárení a nakladaní s majetkom obce a štátu,
ktorý bol zverený v obci Štiavnické Bane
cenu za výrobu a dodávku pitnej vody v obci Štiavnické Bane vo výške
0,90 € / m3
správu o inventarizácii majetku v obci Štiavnické Bane k 31.12.2011
poplatky na pobyt detí v materskej škole a školskom klube detí – zvýšenie
od 1.10.2012
Štatút obecnej knižnice
presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na nákup
traktora
predaj, kúpu a výmeny pozemkov

Ďalej sa zaoberalo:
➢
➢
➢
➢

riešením prenájmu obecných bytov
pripomienkami a sťažnosťami občanov
hodnotením činností komisií
prípravami a hodnotením kultúrnospoločenských a športových podujatí
v obci.
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SAMOSPRÁVA
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rok 2012

Na konci roku 2012 mala obec 810 obyvateľov (čo je oproti minulému roku
o 1 obyvateľa menej), narodilo sa 7 detí, zomrelo 7 obyvateľov, prisťahovalo
sa 8 a odsťahovalo 9 obyvateľov. Počet evidovaných nezamestnaných sa
v tomto roku znížil od minulého roka o 4, bol teda 28, z nich sa na
aktivačných prácach zúčastňovali dvaja.
Príspevky pre rodičov školopovinných detí nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi,
zostali nezmenené.
Obecný úrad mal 9 zamestnancov a 1 opatrovateľku.
Obecný úrad spravoval ZŠ s MŠ Maximiliána Hella.
Dopravné spojenie a občianska vybavenosť obce sa nezmenili.
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Charakteristika
obce
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Ako priority na rok 2012 si obec stanovila predĺžiť vodovod od pána Lásla po
Kopanicu a vodovod k domu pána Dudoňa, rozšíriť verejné osvetlenie
a rekonštrukciu domu smútku.
Na začiatku tohto roku obec v súlade s návrhom Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví schválilo na obdobie 1.jún – 31. december 2012 cenu za
výrobu a dodávku pitnej vody v obci na 0,90 €/m3.
OZ schválilo zrušenie Obecného podniku TANÁD a schválilo zámenu
pozemkov medzi obcou Štiavnické Bane a VÚC Banská Bystrica v súvislosti
so zámerom výstavby dvoch obecných bytoviek.
Obec odkúpila od štátu byt č.4 na 1. poschodí bytového domu č. 80 za cenu
2255,-€.
Obec v tomto roku zakúpila traktor s prídavnými zariadeniami z kapitálových
príjmov rozpočtu na pluhovanie miestnych komunkácií v zimnom období.
OZ tiež riešilo predaj, prenájom a výmenu obecných pozemkov.
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Kronika obce Štiavnické Bane
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V šk. roku 2011/2012 navštevovalo ZŠ s MŠ M. Hella spolu 141 žiakov,
z toho 106 v ZŠ a 35 v MŠ. Staralo sa o nich 15 pedagogických
zamestnancov a 8 nepedagogických zamestnancov.
Riaditeľ školy:
Mgr. Pavol Michal
Zástupca pre ZŠ:
Mgr. Ingrid Šályová
Zástupca pre MŠ
Mária Hrnčiarová
Vedúca Centra voľného času:
Jana Tulipánová
V predchádzajúcom aj tomto šk. roku sa už začali prejavovať prvé výsledky
úsilia vedenia školy aj obce o spropagovanie školy, jej programu a výsledkov
v širšom okolí. Odrazilo sa to na postupnom zvyšovaní počtu žiakov, čomu
napomáhal aj školský minibus.
Škola sa aj naďalej snažila svojimi aktivitami presahujúcimi rámec obce dostať
sa do povedomia širšej verejnosti.
S obcou spolupracovala pri organizovaní fašiangového sprievodu, akcii
„Vyčistime si svoju obec“ pri príležitosti Dňa Zeme, futbalového turnaja
štyroch krajín (Poľsko, Maďarsko, Česko, Slovensko), Rezbárskeho dňa, akcií
v rámci Mesiaca úcty k starším, Dňa matiek, štvrtého ročníka plávania
„Štiavnické letokruhy“, vianočných trhov a Mikuláša.
Mladí sokoliari školy 11.mája uskutočnili medzigeneračné stretnutie so
svojimi starými rodičmi. Ukázali im prebudovaný areál, kde sa starajú o dravé
vtáky, popísali jednotlivé druhy dravcov a predviedli ukážky ich výcviku.
Potom nasledovalo milé posedenie v školskej jedálni spojené s besedou s malým
občerstvením.
MDD oslávili deti v priestoroch školy. Na tento sviatok ich svojím
vystúpením pozdravili ukrajinskí cirkusoví umelci z cirkusu Jacko, ktoré
zabezpečil OcÚ.
V rámci ďalšieho programu sa mohli vyšantiť na trampolíne, vyskúšať si tanec
zumba, zajazdiť na koni, či súťažiť v rôznych zábavných športových
súťažiach.
28. mája v rámci natáčania zábavnej cestovateľskej šou televízie Markíza „Vo
štvorici po Slovensku“ zavítal štáb a dvaja protagonisti relácie, herci Marián
Miezga a Juraj Kemka aj do školy. Žiaci ich prijali s nadšením a živo s nimi
debatovali
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V roku 2012 sa v obci pokračovalo v tradičných kultúrnych podujatiach. Na
ich organizovaní sa podieľali členovia komisie kultúry, mládeže a športu pri
OcÚ, miestna ZŠ s MŠ M. Hella, členovia klubu dôchodcov, DHZ, MO
Matice slovenskej.
Fašiangy
2.februára sa uskutočnil fašiangový karneval pre deti ZŠ a MŠ. Počet masiek
bol veľký a víťazi dostali pekné vecné ceny, ktoré poskytli miestni
podnikatelia. Všetky ostatné masky dostali za odmenu sladkosti.
Fašiangy vyvrcholili 21. februára. Už od rána pri kultúrnom dome Spolok
prebiehala zabíjačka a pripravovali sa tradičné špeciality na pohostenie.
Popoludní prešiel obcou veselý a pestrý fašiangový sprievod a večer sa konala
fašiangová zábava, spojená s pochovávaním basy.
Divadelné predstavenie
15. apríla zavítali do našej obce členovia divadelného súboru z Prenčova.
Divadelná hra z dedinského prostredia „Na chvoste“ sa stretla u prítomných
divákov s veľkým úspechom. Hercov odmenili dlhotrvajúcim potleskom.
Stavanie mája
8. mája sa stavanie mája presunulo spred OcÚ do upravených priestorov pri
miestnom tenisovom ihrisku. Obyvatelia obce sa tu stretli na posedení pri
ohníku. Dospelí aj deti si opekali špekáčky a varil sa guláš. Deti sa mohli
vyšantiť na trampolíne a hojdačkách.
Oddychový areál vznikol vďaka iniciatíve poslancov OZ, pána Dalibora
Kališeka. Nachádza sa na trase jedného z náučno-turistických chodníkov.
Môže ho využiť každý z obyvateľov alebo návštevníkov obce.
Deň matiek
Deň matiek oslávili mamičky a staré mamy so svojimi deťmi a vnúčatami
v budove ZŠ s MŠ M. Hella dňa 15. mája. Pekný program, ktorý si deti
pripravili, prišli podporiť aj zástupcovia vedenia obce milými slovami
a kvetmi.
Odhalenie pamätnej tabule Jánovi Palárikovi
Dňa 26. mája sa zástupcovia vedenia obce a občania pod vedením miestnej
organizácie Matice slovenskej zúčastnili na odhalení pamätnej tabule Jánovi
Palárikovi na Sitne.
Vo štvorici po Slovensku
28. mája navštívili našu obec herci z Bratislavy, Juraj Kemka a Marián
Miezga, v rámci projektu televízie Markíza „Vo štvorici po Slovensku“„
Scenár relácie zaviedol oboch hercov do miestnej ZŠ, prebádali slávne štôlne,
navštívili miestnu vešticu a stretli sa aj s ďalšími obyvateľmi obce.
Prezentáciou v tomto programe sa našej obci podarilo ponúknuť záujemcom
o turistiku tip na zaujímavé prežitie dovolenky na Slovensku.
2012 – rok Maximiliána Hella
5. júna sa starosta obce, pán Stanislav Neuschl a riditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Pavol
Michal zúčastnili na odhalení busty Maximiliána Hella v Krajskej hvezdárni
a planetáriu Žiari nad Hronom. Bustu na počesť nášho slávneho rodáka
odhalili v predvečer dňa, kedy bolo možné pozorovať prechod planéty Venuša
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pred slnečný disk. Úkaz v minulosti preslávil nášho rodáka. Na základe jeho
pozorovania už v 18. storočí M. Hell z neho určil paralaxu Slnka
a vzdialenosť Zem – Slnko.
Rezbársky deň
28.júla sa konal rezbársky deň s tradičným programom:
➢

11:00 sv. omša za zakladateľa prvej rezbárskej školy na Piargu, kňaza

Jozefa Záhoru.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

prehliadka prác rezbárov spojená s predajom výrobkov
kultúrny program:
sokoliari zo ZŠ s MŠ M. Hella
folklórna skupina Opojčan
hudobná skupina Hurikán
živé „Človeče nehnevaj sa“
privítanie cykloturistov z klubu Raková, ktorí putovali po stopách Jána
Palárika
tombola
tanečná zábava so skupinou pána Paloviča

Uvítanie do života
Slávnostné uvítanie detí do života na rodených v roku 2012 sa uskutočnilo
v sobášnej sieni OcÚ dňa 22. októbra o 13:00. Na uvítaní bolo prítomných 12
malých občiankov našej obce so svojimi rodičmi. Prítomných rodičov s deťmi
privítala matrikárka obce pani Alena Henčelová, potom sa im prihovoril
starosta obce, pán Stanislav Neuschl. Rodičia sa zapísali do pamätnej knihy
a obdržali malé spomienkové darčeky.
Úcta k starším
Tradičné slávnostné posedenie v rámci mesiaca úcty k starším sa konalo 29.
októbra v sobášnej sieni OcÚ, kde boli pozvaní jubilanti vo veku okrúhlych
60, 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov. Starosta obce a matrikárka sa prihovorili
prítomným a po zápise do pamätnej knihy im odovzdali malé darčeky
a posedeli pri malom občerstvení.
31. októbra obec v spolupráci so ZŠ s MŠ M. Hella pripravili príjemné
posedenie pre seniorov v priestoroch školy. Deti pod vedením svojich učiteľov
pre nich pripravili pekný program, prihovorili sa im riaditeľ školy aj starosta
obce a odovzdali im kvetinové darčeky.
Vianočné trhy
Uskutočnili sa už tradične pred budovou OcÚ v spolupráci obec, ZŠ s MŠ M.
Hella, DHZ a klubu dôchodcov dňa 8. decembra. Účasť predávajúcich aj
kupujúcich bola hojná. Sv. Mikuláš prišiel o 15:30 do kinosály, kde mu deti
zarecitovali, zaspievali a prevzali si darčeky.
Vyvrcholením podujatia bol krásny ohňostroj na rovnickom kopci pri Bašte,
ktorý pripravili hasiči.
13. decembra sa pre občanov uskutočnil autobusový zájazd do Budapešti.
Cieľom bolo navštíviť vianočné trhy. Podujatie zorganizovala MO Matice
slovenskej.
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Futbalisti futbalového oddielu Baník sa vo futbalovom roku 2011/2012
umiestnili v IV. lige – Juh dospelých na celkovo 5. mieste. Fanúšikovia aj
futbalisti boli s týmto výsledkom spokojní.
Pod heslom „Zober loptu, nie drogy“ sa v júni na multifunkčnom ihrisku konal
žiacky turnaj štyroch krajín, Česko, Maďarsko,Poľsko a Slovensko.
Organizovala ho ZŠ s MŠ M. Hella a obec Štiavnické Bane. Turnaj finančne
podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Zvíťazilo družstvo z Poľska.
Od marca začala v doteraz nevyužitých priestoroch ZŠ fungovať posilňovňa.
Mladí chlapci z obce si ju svojpomocne zrekonštruovali. Na materiál
a vybavenie prispeli miestni podnikatelia aj poslanci OZ.
V tomto roku pravidelne v telocvični v podvečerných hodinách vyvíjali činnosť
krúžky Kango jumps, Zumba a Aerobic. V hostinci Spolok bol šachový
krúžok.
22. septembra sa v telocvični ZŠ uskutočnil volejbalový turnaj „ O pohár
starostu obce“. Turnaja sa zúčastnilo 5 zmiešaných družstiev. Družstvo
z našej obce obsadilo tretie miesto.
20. októbra sa v priestoroch ZŠ konal stolnotenisový turnaj. Organizovali ho
členovia STK Štiavnické Bane, ktorí boli v tom čase na 1. mieste v tabuľke
extraligy mužov.
25. novembra sa už po štvrtý raz v priesotoroch miestnej ZŠ stretli vyznávači
podujatia „Štiavnické Letokruhy“. Zišlo sa ich tu 63 z rôznych častí
Slovenska. Pri teplote vzduchu 5°C si poplávali vo vodách tajchu Vindšachta
za potlesku mnohých divákov, ktorí ich prišli podporiť. Našu obec
reprezentovali Pavol Zima, ktorý bol aj jedným z organizátorov a Jaroslav
Beňo.
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Najaktívnejšiu činnosť už tradične vzvíjala Základná organizácia
dobrovoľného hasičského zboru. Jej predsedom bol pán Marián Jány starší.
V roku 2012 mala 75 členov, (44 mužov, 31 žien). Členovia ZO DHZ sa
v tomto roku nezúčastnili žiadnej hasičskej súťaže v družstvách mužov, žien
alebo dorastu.
Veľkú radosť im však urobili najmladší hasiči „Plameňáci“. V mesiacoch jún
a september sa zúčastnili dvoch súťaží „Plameň“ v obci Trnavá Hora, kde
obsadili obidva razy 4. miesto. Za ich prípravu vyslovil výbor DHZ
poďakovanie pani učiteľke Mgr. Petre Beňovej a svojim členomJaroslavovi
a Daliborovi Kališekovcom a Patrikovi Neuschlovi.
V roku 2012 neprišlo v našej obci k žiadnemu požiaru, aj vďaka preventívnej
činnosti členov DHZ.
Členovia DHZ tak ako minulé roky pracovali v rámci brigádnickej činnosti
na udržiavaní priestorov hasičskej zbrojnice, pri ošetrovaní hasičskej
techniky, výzbroje a výstroja. Boli nápomocní OcÚ pri podujatiach:
Fašiangy, MDD, Rezbársky deň a vianočné trhy.
Pri organizovaní všetkých kultúrnospoločenských podujatí v obci boli
nápomocní členovia MO Matice slovenskej a klubu dôchodcov.
Svoju činnosť vyvíjali Urbárska a pasienková spoločnosť a Kolpingova
rodina.
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V správe farnosti pokračoval pán farár Mgr. Vladimír Vlček. V ZŠ s MŠ
pokračoval vo vyučovaní náboženskej výchovy.
V čase konania a počte pravidelných sv. omší prišlo k nasledovnej zmene:
Kostol sv. Jozefa v Štiavnických Baniach – pondelok, piatok a nedeľa.
Kostol sv. Jána Krstiteľa v časti Horná Roveň vo štvrtok a nedeľa .
V roku 2012 bolo pokrstených 39 detí, konalo sa 7 cirkevných sobášov a 12
cirkevných pohrebov.
Farský úrad spolu s Kolpingovou rodinou sa podieľali na úspešnej
organizácii a priebehu Rezbárskeho dňa.
Pri príležitosti sviatku narodenia sv. Jána Krstiteľa a „Púti“ na Hornej
Rovni, sa v dňoch 16. – 23. júna uskutočnila v priestoroch kultúrneho domu
výstava obrazov, kresieb, fotografií a koláží. Svoje práce prezentovali pani
Eva B. Linhartová, pán Dušan Buřil, pán Vladimír Kudlík a hosť výstavy
pán Ladislav Berger. Výstavu otvoril pán Bohumil Bachratý. O kultúrny
program sa postarali deti z časti obce Horná Roveň pod vedením svojich
rodičov. Na výstave sa zúčastnilo veľa domácich aj cudzích návštevníkov,

10


CIRKEVNÝ
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V tomto roku obec nenavštívili žiadne významné osobnosti.
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MIMORIADNE
UDALOSTI

Voľby do NR SR – 10. marec 2012
Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č.1 v obci Štiavnické Bane vo
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky:
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
680
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
495
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní v %
70 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické
hnutie alebo koalíciu:
č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
č.7
č.8
č.9
č.10
č.11
č.12
č.13
č.14
č.15
č.16
č.17
č.18
č.19
č.20
č.21
č.22
č.23
č.24
č.25
č.26

Zelení
Kresťansko demokratické hnutie
Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Sloboda a solidarita
Právo a spravodlivosť
Náš kraj
Strana zelených
Ľudová strana naše Slovensko
SMER-sociálna demokracia
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Komunistická strana Slovenska
Strana Rómskej únie na Slovensku
Most – Híd
99% - občiansky hlas
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
Strana + 1 Hlas
Robíme to pre deti – SF
Obyčajní ľudia
Slovenská demokratická a kresťaská únia –
Demokratická strana
Strana občanov Slovenska
Strana maďarskej koalície
Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej
Strana živnostníkov Slovenska
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3
44
39
47
25
1
2
3
243
5
3
8
13
10
5
1
29
4
6
1

