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ROČNÍK V.

ZDARMA

FAŠIANGY NA PIARGU

16. február bol pre Základnú školu
s materskou školou v Štiavnických Baniach iný ako zvyčajne. Už celý týždeň
sa deti tešili a pripravovali na karneval.
Premýšľali o tom, čím a kým sa na
jeden deň stanú. O tom, že sa naozaj
poctivo a zodpovedne pripravili, nás
presvedčili práve v piatok.
Karneval bol nezvyčajný aj tým, že
masky sa mali predviesť vo fašiangovom sprievode, ktorý sa nám podarilo
zrealizovať v spolupráci s pánom
starostom, kultúrnou komisiou, na
čele s pánom Beňom a Klubom dôchodcov.
Prišiel očakávaný deň. Už ráno
bolo v škole rušnejšie ako inokedy.
Z našich školákov sa postupne stávali
úplne nové bytosti. Škola sa menila na
les plný zvieratiek, rozprávkovú knihu
rozprávkových postavičiek, bojisko odvážnych bojovníkov, vojakov a kovbojov, a neprehliadnuteľný bol aj železný
muž s kamenným výrazom tváre.
Malým školáčikom pomáhali pani
učiteľky, pretože starostí s obliekaním
bolo dosť. Veď všetci sa chceli páčiť
a byť dokonalí.
Masky boli pripravené, promenáda
sa mohla začať. Ostrý zrak porotcov
pozorne sledoval výkony súťažiacich
, originalitu a nápaditosť všetkých masiek. Bolo sa na čo pozerať. Neodolateľný Janko Hraško so svojím veľkým
hráškom na obrovskej lyžici, dokonalý
strašiak, ktorý sa oháňal svojimi dlhými rukami alebo originálne hrozno,
pri ktorom sa zbiehali slinky. To sú len
niektoré z nich. Všetky boli očarujúce
a originálne. Rozhodovanie porotcov
bolo veľmi náročné. Ocenených bolo
40 masiek. Na všetkých čakali sladké
odmeny a krásne ceny, ktoré sme získali od sponzorov, ktorým touto cestou
veľmi pekne ďakujeme. Sú to: obecný
úrad, Svetro s.r.o., Ransan s.r.o.z
Banskej Štiavnice, Stabon p. Neuschl,

Mijoluka p. Lupták, p. Michale zo Štiavnických Baní.
Výsledky vyhlásil pán starosta, ktorý
nás poctil svojou návštevou a úlohy sa
zhostil výborne. Na prvých 3 miestach
sa umiestnili Janko Hraško, železný muž
a chobotnica za prvý stupeň a strašiak,
hrozno a tankisti za druhý stupeň.
Po vyhodnotení sa všetci zhromaždili pred budovou školy, kde na nás už
čakali koníky s kočom a hlavným pohoničom pánom Bajnokom. Sprievod
doprevádzali skvelí muzikanti, ktorí
dotvárali fašiangovú atmosféru. Medzi
nimi nemohol chýbať aj náš pán učiteľ
Kabina. Cesta ubiehala rýchlo. Hudba
a spev znela celou dedinou. Atmosféra
bola skvelá.
Pred Obecným úradom nás už vítali občania a Klub dôchodcov pripravil
pre všetkých účastníkov sladké dobroty.
Hudba a spevy neutíchali a lákali nás
do tanca. Veď práve o tom sú Fašiangy,
čas radosti, veselosti a zábavy.
Na záver pán starosta poďakoval
všetkým účastníkom a prítomným.
Veľké ďakujem patrí naozaj všetkým.
Žiakom, učiteľom, sponzorom, pánovi
Beňovi, pánovi starostovi, Klubu dôchodcom, skvelým hudobníkom a v neposlednom rade aj pánovi Bajnokovi.
Všetci veríme, že o rok sa nám spoločnými silami podarí pripraviť podobné
podujatie. Už teraz sa všetci tešíme.
Erika Krunková,
zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ
Fašiangové veselie pokračovala
v utorok pochovávaním basy. Hlavnými účinkujúcimi boli členovia Klubu
dôchodcov, ktorí všetkých prekvapili
kultúrnym programom, v ktorom nechýbal ani maškarný tanec „kankán“. Už
predtým deň mali úspešné vystúpenie
v Štefultove medzi svojim rovesníkmi
v Klube dôchodcov. Do spevu a tanca
oduševnene vyhrával Jožko Varga.

Všetkým – mladým i starším patrí
poďakovanie za pekné fašiangy na
Piargu. Už sa tešíme na budúci rok
a medzi tým na ďalšie kultúrne podujatia v našej obci.
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
30.4.2007 Stavanie mája
11.5.2007 Deň matiek
1.6. 2007 Deň detí
24.6. 2007 Rovnická púť
14.7. 2007 Súťaž hasičských družstiev o Pohár starostu obce
21.7. 2007 Rezbársky deň IV.ročník
30.10.2007 Mesiac úcty k starším
8.12.2007 Mikuláš + Vianočné trhy

Volebný program
na roky 2007 – 2010
Dňa 29.12.2006 sa konalo ustanovujúce zasadanie obecného
zastupiteľstva po voľbách do obecnej samosprávy konaných 2.decembra 2006. Rokovanie, ktoré otvoril starosta obce PaedDr. Milan
Ernek ustanovilo nové orgány samosprávy obce. Predsedníčka
volebnej komisie Mgr. Darina Bodorová informovala zasadnutie
zastupiteľstva s výsledkami volieb poslancov a starostu obce.
Zároveň odovzdala zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení.
Najstarší poslanec p. F. Beňo prečítal znenie sľubu starostu. Po
podpísaní sľubu zástupca starostu odovzdal staronovému starostovi insígnie, predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala
osvedčenie o zvolení za starostu. Poslanci zložili sľub podpisom
pod text. Starosta vo vystúpení predložil návrh volebného programu na najbližšie volebné obdobie.
Voľba zástupcu starostu sa konala tajným hlasovaním. Na
základe výsledku volieb získal najväčší počet hlasov poslanec S.
Neuschl. Starosta ho navrhol za zástupcu. Väčším počtom hlasov
bol S. Neuschl zvolený za zástupcu starostu. Obecné zastupiteľstvo následne schválilo komisie obecného zastupiteľstva a ich
predsedov:
o komisia výstavby a územného plánovania Peter Heiler
o Komisia finančná Ing. Marián Láslo
o Komisia cestovného ruchu
Stanislav Neuschl
o Komisia regionálneho rozvoja Milan Ernek
o Komisia verejného poriadku Milan Beneš
o Komisia sociálnych vecí Eva Cibuľová
o Komisia kultúry, mládeže a športu František Beňo
Za sobášiacich boli schválení PaedDr. Milan Ernek a Peter Heiler
Dňa 31.1.2007 sa konalo rokovanie OZ za účasti všetkých poslancov. Tak ako každé aj toto bolo verejné. Hlavným bodom bolo
doplnenie komisií prerokovanie volebného programu, aktualizácia
dokumentov obce- štatút obce, rokovací poriadok, zásady hospodárenia s majetkom obce, rokovací poriadok komisie na ochranu
verejného záujmu. Bol schválený aj časový program rokovania OZ
na I. polrok 2007. Vždy poslednú stredu v mesiaci. Schválený bol aj
plán činnosti hlavnej kontrolórky. Zloženie komisií bude zverejnené
v najbližšom čísle Ozveny. V diskusii odznelo viac námetov. Podľa
požiadaviek boli diskutujúci oboznámení písomne v súlade so zákonom o verejnom prístupe k informáciám alebo ústne na rokovaní
vo februári.
Plán
Kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2007
v obci Štiavnické Bane
16.2.2007 Fašiangový sprievod obcou
20.2.2007 Pochovávanie basy

§ Na rozvoj obci získať finančné prostriedky z eurofondov
§ Z nich zabezpečiť (so spoluúčasťou obce ):
o Opravu ciest na úsekoch : obecný úrad - kamenná
ulica, tenisový kurt – bašta p. Augustína, od štátnej
cesty pri cintoríne - po bytovku pri Evičkinom jazere,
Prieloh – štátna cesta 12 mil. Sk
o Rozšírenie vodovodu na úsekoch: Horná Roveň
- Chrastiná, Galizón,Cigánsky platz – Vindšachta,
15 mil Sk
o Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd, 10 mil Sk
o Projektová príprava na rekonštrukcie kanalizácie
150 tis. Sk + realizácia 10 mil. Sk
o Napojenie existujúcej kanalizácie od domu p. Mišíka R. do čističky odp.vôd 0,5 mil. Sk
• Pripraviť štúdiu na výstavbu Domu smútku
• Vypracovať štúdiu rozvoja turistického ruchu v obci
• Opraviť odkladacie zariadenie a oplotenie v cintoríne
na Hornej Rovni
• Riešiť možnosť výstavby bytovky v záhrade patriacej
rímsko-katolíckej cirkvi, na mieste objektu tzv. Majer
• Riešiť možnosť využitia pamiatkovej budovy bývalej
materskej školy odpredajom
• Riešiť možnosť odpredaja pamiatkovej budovy „Majer“
• Riešiť možnosť využitia priestorov bývalej Kláštornej
vinárne
• Vychádzať ústretovo podnikateľom, ktorí v obci chcú
vybudovať zariadenia pre rozvoj cestovného ruchu
– hotel, penzión, rekreačno - reha-bilitačné zariadenia
a p.
• Upraviť chodníky : kostol - stará škola, dom V. Danáša
-chodník na Hornú Roveň, dom p. Dibarboru – dom p.
Šoučíka
• Rekonštruovať verejné osvetlenie výmenou svietidiel za
úsporné, rozšíriť sieť verejného osvetlenia 0,3 mil Sk
• Z fondov ministerstva financií získať prostriedky na
rekonštrukciu bezdrôtového miestneho rozhlasu
• Z fondov ministerstva kultúry získať finančné prostriedky na rekonštrukciu Imaculaty na Vindšachte, pripraviť
projekt na rekonštrukciu kalvárie na Hornej Rovni,
obnoviť obrazy na Piargskej kalvárie, opravu fasády na
farskom nádvorí.
• Opraviť fasádu a strechu, okolie hasičskej zbrojnice na
Hornej Rovni
• Pokračovať v organizovaní už tradičných podujatí:
o Rezbársky deň
o Súťaž hasičských družstiev o pohár starostu obce
o Vianočný trh
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o Podporovať ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia
Technickým a personálnym vybavením udržiavať akcieschopnosť Obecného hasičského zboru
Podporovať športové aktivity: futbal, tenis, lyžiarsky
šport, posilňovňu, budovanie športových objektov vrátane lyžiarskych vlekov a pod.
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• Pokračovať v skvalitňovaní separovaného zberu zavedením aj biologického odpadu
• Z menších grantov a prostriedkov obce riešiť umiestnenie lavičiek, odpadových košov, autobusových zastávok,
altánkov

Rozpočet obce na rok 2007
sa vnútorne člení na :
I .- bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky obce
II. - kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky obce
III. - finančné operácie
I. P r í j m y bežného rozpočtu :
41 111 003
Príjmový účet výnos dane ÚS
4.500.000,- Sk
41 121 002
Príjmový účet daň z nehnuteľnosti
480.000,- Sk
41 133 001
Príjmový účet daň za psa
10. 000,- Sk
41 133 004
Príjmový účet daň za predajné automaty
90.000,- Sk
41 133 006
Príjmový účet daň za ubytovanie
10.000,- Sk
41 133 013
Príjmový účet za kom.a drobné stav.odp. 300.000,- Sk
41 212 004
Príjmový účet prenájom budov
80.000,- Sk
41 212 003
Príjmový účet prenájom bytov
20.000,- Sk
41 221 004
Príjmový účet ostatné poplatky
20.000,- Sk
41 223 001
Príjmový účet za tov.a služby /voda/
600.000,- Sk
41 223 001
Príjmový účet cint.poplatky org.4
20.000,- Sk
41 223 003
Príjmový účet za stravné
40.000,- Sk
111 312 001
Príjmový účet ZŠ s MŠ grant zo ŠR
4.500.000,- Sk
111 312 001
Príjmový účet grant zo ŠR -matrika
50.000,- Sk
1161312 001
Príjmový účet zo ŠR -akt.práce
40.000,- Sk
1162312 001
Príjmový účet zo Št – akt.práce
10.000,- Sk
Úhrn príjmov
10.770.000,- Sk
V ý d a v k y bežného rozpočtu :
41 01.1.1.6 611000 Obce tar.zákl.a fiunkč.plat
41 01.1.1.6 621000 Obce poist do Vš.zdr.poisť.
41 01.1.1.6. 625001 Obce na nemoc.poistenie
41 01.1.1.6 625002 Obce na starobné poistenie
41 01.1.1.6 625003 Obce na úrazové poistenie
41 01.1.1.6 625004 Obce na inval.poistenie
41 01.1.1.6 625005 Obce na poistenie v nezam.
41 01.1.1.6 633006 Obce všeobecný materiál
41 01.1.1.6 632003 Poštovné a tel.poplatky
41 01.1.1.6 637004 Obce všeobecné služby dielňa
41 01.1.1.6 631001 Obce cestovné tuzemské
41 01.1.1.6 637014 Obce stravovanie
41 01.1.1.6 611000 Obce hl.kontrolór a posl.
41 01.1.1.6 632001 Obce elekt.energia
41 01.1.1.6 633013 Obce Softvér a licencie
41 01.1.2 637021 Obce – audit
41 01.1.1.6 637004 Obce vybavenie kancelárií
41 01.1.1.6 633016 Obce reprezentačné
41 01.7.0 651002 Obce transakcie ver.dlhu
111 212
41 212

41
41
41
41

06.3.0. 632001
06.3.0. 637004
06.3.0.637004
06.3.0 637006

978.000,- Sk
155.000,- Sk
40.000,- Sk
120.000,- Sk
30.000,- Sk
20.000,- Sk
51.000,- Sk
50.000,- Sk
130.000,- Sk
50.000,- Sk
50.000,- Sk
150.000 ,- Sk
17.000,- Sk
155.000,- Sk
80.000,- Sk
20.000,- Sk
40.000,- Sk
30.000,- Sk
624.000,- Sk

Prenesené kompetencie ZŠ s MŠ
Originálne kompetencie MŠ a Šj,ZŠ

4. 500.000,- Sk
1. 500.000,- Sk

Verejná správa úhrnom

4.290.000,- Sk

Zásobovanie vodou -energia
Zásobovanie vodou -údr.úpravne
Zásobovanie vodou – ČOV
Zásob.vodou- bežná údržba a mat.
Zásobovanie vodou úhrnom

250.000,- Sk
100.000,- Sk
40.000,- Sk
50.000,- Sk
440.000,- Sk

(pokračovanie na str 4)

Činnosť
Dobrovoľného
hasičského zboru
v roku 2006
DHZ v Štiavnických Baniach
hodnotil na výročnej schôdzi dňa
16.decembra 2006 svoju činnosť.
Prítomný bol starosta obce PaedDr.
Milan Ernek, za OV DPO Žiar nad
Hronom p. Anton Jusko. Rokovanie
viedol p. M. Neuschl. st.. V správe
sa uvádza: V našej obci vznikli
v roku 2006 dva požiare pri ktorých
hasení sa zúčastnili naši hasiči.
16.5.2006 pod piargskou kalváriou
začali horieť podkrovné miestnosti
nášho chalupára. Rýchlym zásahom Obecného hasičského zboru
za pomoci občanov na čele so
starostom obce a príslušníkov OR
HZZ z Banskej Štiavnice sa podarilo požiar uhasiť a zachrániť veľké
hodnoty. Druhý požiar bol nahlásený v časti Farárova Hôrka, kde
išlo o lúčny požiar a likvidácia bola
uskutočnená Obecným hasičským
zborom.
V oblasti prevencie boli zabezpečené akcie v rámci jarného upratovania a ochrany lesov a úrody
pred požiarmi. Bolo vykonaných 14
kontrol v objektoch fyzických a právnických osôb v mieste pôsobenia
nášho DHZ. Preventívne prehliadky
vykonávajú kontrolné skupiny pod
vedením nadzbrojmajstra Jaroslava
Kališeka. Je potrebné viac zabezpečiť preventívnu výchovnú činnosť
medzi občanmi a deťmi pri využití
všetkých dostupných foriem ako sú
besedy či propagačné materiály.
V roku 2006 mala členská základňa 78 členov. Z tohto počtu je
(pokračovanie na str 4)
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Rozpočet obce na rok 2007
(pokračovanie zo str 3)
41 04.5.1.634001
41 04.5.1.633006
41 04.5.1.67004

Cestná doprava ,palivá,mazivá
Cestná doprava ,posypový materiál
a prevádzkové náklady
Cestná doprava všeobecné služby

70.000,- Sk
100.000,- Sk

41 0.3.2.0 632001
41 0.3.2.0 634001
41 0.3.2.0 637004

Cestná doprava úhrnom
Ochrana pred požiarmi -energia
Ochrana pred požiarmi – PHM
Ochrana pred požiarmi-údržba

200.000,- Sk
30.000,- Sk
10.000,- Sk
80.000,- Sk

Ochrana pred požiarmi – úhrnom
Rekr.a šport.služby – energia
Rekr.a šport.služby - dotácia
Rekr.a šport.služby – autobus
Rekr.a šport.služby – úhrnom

120.000,- Sk
40.000,- Sk
40.000,- Sk
40.000,- Sk
120.000,- Sk

41 08.2.0. 632001
41 08.2.0.5 637 027
41 08.2.0 637004

Kultúrne služby -energia
Kultúrne služby -knihovníčka
Kultúrne služby -akcie,propagácia
Kultúrne služby – úhrnom

20.000,- Sk
5.000,- Sk
30.000,- Sk
55.000,- Sk

41 0.6.4.0 632001
41 0.6.4.0 633007

Verejné osvetlenie – energia
Verejné osvetlenie – nákup výbojok
Verejné osvetlenie úhrnom

41 0.6.2.0 637004

Rozvoj obcí – pohrebníctvo -údržba
Rozvoj obcí – pohrebmíctvo - úhrnom

41 05.1.0

Nakladanie s odpadmi-vývoz kontajnerov
a poplatok do Tatiaru Pukanec
200.000,- Sk
Nakladanie s odpadmi úhrnom
200.000,- Sk

41 08.1.0 632001
41 08.1.0 642001
41 08.1.0 631001

637004

30.000,- Sk

200.000,- Sk
100.000,- Sk
300.000,- Sk
20.000,- Sk
20.000,- Sk

41 06.2.0 637004

Rozvoj obcí – byty – údržba
Rozvoj obcí – byty – úhrnom

80.000,- Sk
80.000,.- Sk

111 10.7.0 642026

Soc.pomoc obč.v hm.núdzi- štip,
stravovanie, iné
Ďalšie soc.služby -staroba -op.sl.
Soc.pomoc – úhrnom

325.000,- Sk
120.000,- Sk
425.000,- Sk

41 10.2.0.2 611000

Bežné výdavky úhrnom :
II. Kapitálový príjem
43 233 01
Príjmový účet z predaja pozemkov
Kapitálový výdaj
43 0.1.1.6. 717 001
Obce realizácia nových stavieb PD

10.770.000,- Sk
1.000.000,- Sk
1.000.000,- Sk

III. Finančné operácie
Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody
z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie
– úver a kontkorent.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce, pretože každá
finančná operácia je vlastne každá transakcia s finančnými aktívami a pasívami.

Dobrá novina ....
Nielen o Dobrej novine...
V decembri sa sv. Mikuláš stretol v Štiavnických Baniach v chráme sv. Jozefa s deťmi. Deti mali pripravené básničky, pesničky, za
ktoré im odovzdal darčeky. Dostali aj tí, čo sa hanbili niečo povedať,
ale sľúbili, že o rok si niečo pripravia. Na slávnosť prišlo takmer 100
detí, pravda aj so svojím rodinným sprievodom. Presunul sa k obec-

Činnosť
Dobrovoľného
hasičského zboru
v roku 2006
(pokračovanie zo str 3)
36 žien a 42 mužov. Pribudli aj noví
členovia. Aktívni členovia získali odznak odbornosti : I. stupňa 1 člen,
2.stupňa 11 členovia, 3.stupňa 2
členovia. Uskutočnilo sa školenie
členov o dokumentoch DPO SR
a o náplni práce s tým, že každý
člen výboru bude zodpovedať za
jemu zverený úsek. Členovia DHZ
pracovali na údržbe techniky a technických prostriedkov.
Na okrskovom kole vo Sv. Antone v rámci prípravennosti DHZ
obsadilo naše družstvo 1. miesto.
V pohárovej súťaži DHZ o Pohár
starostu obce sa konala súťaž
dňa 15.júla 2006. Zúčastnili sa
hasičské družstvá z Topolčianok,
Trpína, Podhoria, Svätého Antona,
Dekýša, Baďana a Pitelovej. Prvé
miesto obsadilo družstvo z Topolčianok časom 18,66 sek., druhé
bolo družstva z Trpína časom 19,03
sek. A na treťom boli naši časom
20,96 sek..
Okrem súťaží v ďalších obciach
hasiči pracovali aj na zveľaďovaní
priestorov okolo hasičskej zbrojnice, garáže služobného hasičského
vozidla, opravy kaplnky Sv. Floriána, . Vykonali sa dve taktické cvičenia. Naďalej je potrebné venovať
pozornosť materiálno-technickému
zabezpečeniu, postupne doplňovať
výzbroj a výstroj..
DHZ splnil úlohy, ktoré si vytýčil
na výcvikový rok 2006. Je potrebné
poďakovať starostovi obce PaedDr.
M. Ernekovi a poslancom obecného
zastupiteľstva za ústretovosť pri riešení hasičských otázok. Verím, že
sa táto spolupráca bude naďalej
úspešne rozvíjať.
Marián Jány
predseda DHZ

nému. Tam už prebiehali vianočné trhy Sv. Mikuláša prekvapili pri
vianočnom stromčeku deti pripravenou scénkou, ktorá mala názov
“Obuvník Martin“. Potlesk prítomných, a bolo ich ozaj veľa, bol úprimným poďakovaním deťom.
Deti so svojimi rodičmi zostali na predvianočných trhoch. Ponuka bola ozaj pred či- vianočná: oblátky, med, vianočné ozdoby,
stromčeky, hračky a iné veci.
Na takýchto trhoch sa nemôžeme rovnať mestským alebo iným
väčším. Ide hlavne o myšlienku a potom aj skutočnosť, aby sa naši
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občania či návštevníci obce v predvianočnom zhone trošku zastavili,
stretli a navzájom sa v pohode porozprávali.
Dobrá novina je charita, ktorá pomáha a dáva nádej ľudom,
ktorí sa bez vlastného pričinenia stali chudobnými. Bližšie informácie
o podporných projektoch sú na stránke: www.dobranovina.sk
Dobrý deň vinšujem Vám, ako sa máte ?
Aj takto sa začínalo koledovanie našich detí v obci Dekýš
27.12.2006, kde sme navštívili 15 rodín, pokračovali sme na Hornej
Rovni, tam sme navštívili 10 rodín a potom ešte v obci ďalších 20
príbytkov. Ukončenie bolo v kostole pre tých, ktorí neboli navštívení,
ale prispeli na konto.
Ďakujeme aj touto formou za dary pre svojich trpiacich v Afrike.
Poďakovanie patrí aj rodičom koledníkov, ktorí učíte svoje deti, že
veľkosť človeka nie je v tom koľko má, ale koľko je ochotný rozdať.
Vďaka Vám darcovia, za otvorené dvere vašich sŕdc a domovov.
Poďakovanie patrí nášmu duchovnému otcovi Mgr. Stanislavovi
Sabolovi.
Pán Boh zaplať.
Organizátori Dobrej noviny Stanislav a Bohumíla Neuschlovci

Z HISTÓRIE...
•

•

V tomto roku uplynie 185 rokov od narodenia rímsko-katolíckeho kňaza, novinára, dramatika, národného dejateľa Jána
Palárika (Raková 1822). V našej obci pôsobil v rokoch 1850
a 1851. Tu redigoval časopis Cyril a Metód, v ktorom bojoval
za práva slovenského národa a za sociálnu spravodlivosť. To
sa nepáčilo vrchnosti a preto ho preložili do Budapešti. Zomrel
v roku 1870 v Majcíchove. Spomienkové slávnosti výročia
narodenia sa uskutočnia v našej partnerskej obci Raková.
Účastníkmi bude aj delegácia Štiavnických Baní.
Pred 220 rokmi (r. 1817) sa narodil Adolf Dobriansky vysoký
banský úradník a politik.. Narodil sa v Rudlove okres Vranov
nad Topľou zomrel v Insbrucku v Rakúsku. Študoval v Levoči, Rožňave, Miškolci, v Košiciach filozofiu a právo, Banskú
a Lesnícku akadémiu v Banskej Štiavnici a vysoké technicko-inžinierske štúdium vo Viedni. V rokoch 1842-1846 bol
vedúcim banským úradníkom vo grófskom banskom úrade na
Vindšachte. Vynikal v odkrývaní nových banských ložísk, bol
autorom mnohých technických dokumentov a návrhov.. Bol
oduševnený národovec, podporoval ciele štúrovského hnutia.

Krátko z obce .....
Zo stretnutí a rokovaní na obecnom úrade
o Starosta obce sa stretol na OcÚ s podpredsedom NR SR JUDr. Miroslavom Čížom. Predmetom rokovania boli hlavne ekonomické otázky
rozvoja obce. Ocenil rozsah a reálnosť Volebného programu na roky
2007-2010, hlavne z dôvodu už pripravenej projektovej dokumentácie. Zaujala ho myšlienka využitia priestorov dlhodobo nevyužitých
priestorov bývalej vinárne, nie na reštauračné ale na iné podnikateľské aktivity. Pán podpredseda prisľúbil obci všestrannú pomoc.
o

V decembri sa skutočnilo stretnutie podnikateľky a herečky A.
Miklíkovej a riaditeľa Molierovho divadla v Paríži so starostom
obce. Boli im ponúknuté priestory a možnosti uskutočniť niektoré
z vystúpení organizované v Banskej Štiavnici aj na Štiavnických
Baniach. Naši chalupári sa zaujímali o históriu obce a historické
pamiatky. Po prezretí priestorov prisľúbili organizovať kultúrne
vystúpenia aj v našej obci.

o

Vo februári sa z podnetu starostu obce uskutočnilo rokovanie
s riaditeľom Slovenského banského múzea Dr. J. Labudom, riaditeľom Štátneho archívu pracovisko B. Štiavnica Dr. M. Čelkom..
Predmetom rokovania bola podpora odbornou pomocou pri zria-
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dení pamätnej izby, v ktorej by bola v ucelenej forme prezentovaná
história. Miestnosť je pripravená vedľa Informačného strediska.
o

o

o

o

o

V januári sa uskutočnilo rokovanie s konateľom firmy BETA – CAR
s.r.o. o spolupráci. Firma je majiteľom pohostinstva pri Vindšachtovnom jazere, ktoré plánuje zrekonštruovať. Obci ponúkla žiadosť
o odkúpenie bývalej MŠ s tým, že by zmenou užívania zriadila byty
strednej kategórie pre obyvateľov Štiavnických Baní. (o žiadosti
bude rokovať OZ po uzávierke novín).
Účasť...
Zástupca starostu a poslanec F. Beňo sa zúčastnili na prezentáciu
projektu realizácie alternatívnych zdrojov energie v aule baníckej
školy v Banskej Štiavnice. Ide o využitie veternej energie v našich
podmienkach.
Starosta obce sa v Žiari nad Hronom zúčastnil výročnej schôdze
Združenia miest a obcí Regiónu Žiarsko. V diskusii ostro kritizoval
situáciu v elektrickom rozvodnom systéme a problémoch, ktoré
nastali občanom po zrušení prevádzok v B. Štiavnici a už aj v Žiari
nad Hronom.
Zástupca starostu sa zúčastnil na výročnej schôdzi Združenia pre
separovaní zber v Pukanci. Zatiaľ združenie zabezpečuje zvoz
separovaného odpadu. Obec po finančnom prehodnotení uvažuje
aj o zvoze komunálneho odpadu týmto združením.
Na stretnutí starostov obcí okresu Banská Štiavnica s primátorom
mesta Mgr. P. Balžánkom dohodol starosta stretnutie za účelom
riešenia nevysporiadaných pozemkov na Hornej Rovni. Rokovanie
sa uskutoční 1.marca 2007.
Informácia o dani za ubytovanie ( Z VZN obce 1/2006)

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie
fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane je 15,- Sk za jedno prenocovanie za 1 osobu.
5. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je v zmysle § 41 Zákona č.
582/2004 Z.z. prevádzkovateľ zariadenia, je povinný podať oznámenie o prevádzkovaní zariadenia poskytujúceho služby prechodného ubytovania (ďalej len registrácia) do 30 dní odo dňa začatia
činnosti, na OcÚ a vyplniť registračný list k dani za ubytovanie. Zároveň je platiteľ povinný pri registrácii predložiť výpis z obchodného
registra alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe
ktorého platiteľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani z ubytovania.
6. Ak príde k zmene daňovej povinnosti, alebo ak daňová povinnosť
zanikne, je platiteľ povinný túto skutočnosť oznámiť písomne
správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastane.
Platiteľ je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu
a sídla.
7. V rámci oznamovacej povinnosti uviesť obchodné meno a názov,
IČO a sídlo, miesto podnikania. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká je potrebné uviesť aj rodné číslo.
8. Povinnosti platiteľa dane za ubytovanie:
• Platiteľ je povinný viesť ubytovaných hostí v písomnej alebo
elektronickej forme (ďalej len kniha) pre potreby kontroly dane
za ubytovanie a mať v nej zapísaných všetkých hostí, vrátane
detí a dbať na to, aby kniha obsahovala minimálne tieto údaje
o daňovníkovi: meno, priezvisko, adresa, deň príchodu, deň
odchodu a počet prenocovaní.
9. Do 15 dní po skončení mesiaca platiteľ je povinný správcovi dane
odviesť daň za ubytovanie za predchádzajúci mesiac.
10. Správca dane oslobodzuje oslobodenie od dane za ubytovanie
takto:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S
a osoba poberajúca invalidný dôchodok.
b) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Štiavnických Baní, jeho manželka(manžel), príbuzní v priamom rade, súrodenci a ich manželia a deti.
11. Správu dane vykonáva OcÚ.
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Moja bašta

Život priateľov

Ak pozeráš dopredu
zahľaď sa aj dozadu
na tú prácu šľachetnú,
silu mohutnú.

Priateľstvo je ako tma a svetlo,
priateľstvo je ako noc a deň.
Priateľstvo je láska ako kmeň
a to nikdy, prosím nezmeň

Ľud môj ochránila
staručká zostala,
jak mať
naša dobrá.
Jožko Beneš
Kde chceš ostať obľúbený, tam sa
často neukazuj.
(Molier)
Krátke návštevy predlžujú priateľstvá.
(Španielske príslovie)
Návštevy spôsobia radosť, keď nie
pri príchode, tak pri odchode.
(Španielske príslovie)

Spoločenská kronika
Január Február 2007
Jubilanti

Peter Valner
Ján Ilovičný
Slavomír Káčer
Eva Líškajová
Mgr. Helena Erneková
Jozef Neuman
Ján Mokoš
Mária Puskajlerová
Mária Káčerivá
NARODENÍ
Filip Blaško
Samuel Matej Kočtúch
David Štirbl
Liana Valeková
ZOMRELI
Ján Babjak
Mária Melicháreková
Odsťahovaní
Natália Poldiová
Michal Poldia
Adela Poldiová
Miloslav Sopko
Martin Barnák
Andrea Pokošová
Obyvatelia v roku 2006
Narodilo sa
7
Zomrelo:
13
Prisťahovalo sa :
12
Odsťahovalo sa :
39
Počet obyvateľov k 28.2.2007 :
celkom 811 z toho 398 žien
a 413 mužov
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Niekedy je v priateľstve aj hádka,
ale často nebýva to skratka.
Niekedy je priateľ hrubý ako kmeň
a niekedy dobrý ako prameň.

Priatelia si udržujú tajomstvá
a dávajú si rady.
A hlavne sa majú
všetci veľmi radi.
Priateľ Ti aj pomoc dá,
a požičia hračku.
Priateľstvo je jeden veniec
a tomu nikdy nebude koniec.
Andrejko Neuschl
žiak 4.ročníka

SEPAROVANÝ ZBER...
V roku 2006 bolo v rámci separovaného zberu odovzdaných, uskladnených nasledovné množstvo
- zmiešaný komunálny odpad (sklad TS B. Štiavnica )
178,25 ton
- sklo (Tatiar Pukanec )
3,86 ton
- plasty (Tatiar Pukanec )
2,86 ton
- kovový šrot (Tatiar Pukanec )
7,18 ton
- papier (Tatiar Pukanec )
2,52 ton
- akumulátory ( Akutrans s.r.o. Nitra )
1,0 ton
- kal zo septikov
159,8 ton
Znovu pripomíname triedenie odpadu, pretože objem komunálneho odpadu
je spôsobený tým, že sa tam nachádza aj to čo sa malo vytriediť. Ak sa v komunálnom odpade nájde aj iný odpad nebude odvezený.
Zber v marci:
5.,6., 19.,20., marca komunálny odpad
8. marca
plasty
22.marca
papier

FUTBALOVÉ OKIENKO
Rozpis V.liga –skupina C

2006 -2007 jar

14.kolo 25.marca 2007 o 15.hod.
Kováčová - Štiavnické Bane

22.kolo 20.mája 2007 o 17.00 hod.
Štiavnické Bane – Tiár B

15.kolo 1.apríla 2007 o 15.30 hod.
Sásová – Štiavnické Bane

23.kolo 29.mája 2007 o 17.00 hod.
H.Nemce – Štiavnické Bane

16.kolo 8.apríla 2007 o 15.30 hod.
Štiavnické Bane – Čierny Balog

24.kolo 3.júna 2007 o 17.00 hod.
Štiavnické Bane – Dobrá Niva

17.kolo 15.apríla o 15-30 hod.
Žarnovica – Štiavnické Bane

25.kolo 10.júna 2007 o 17.00 hod.
Hrochoť – Štiavnické Bane

18.kolo 22.apríla 2007 o 16.00 hod.
Štiavnické Bane – Vyhne

26.kolo 17.júna 2007 o 17.00. hod.
Štiavnické Bane - Priechod

19.kolo 29.apríla 2007 o 16.00 hod
Dudince – Štiavnické Bane

Prípravné zápasy
Nová Dedina – Štiavnické Bane 0:0
Poniky – Štiavnické Bane 1:1
Úlany nad Žitavou - Štiavnické Bane 2:5
Sliač – Štiavnické Bane 5:3

20.kolo 6.mája 2007 o 16.30 hod.
Štiavnické Bane – Nová Baňa
21.kolo 13.máa 2007 o 16.30hod.
Radvaň – Štiavnické Bane

V marci futbalisti odohrajú prípravné
zápasy so Sásovou, Banskou Belou,
Kremnicou.
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