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„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,...“
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude...“ je jedná asi z najznámejších pesničiek na Slovensku, ktorá sa spieva počas fašiangového sprievodu. Ale asi málokto vie, že slová tejto
piesne nie sú pravdivé, pretože po správnosti po
Fašiangoch nasleduje Veľká noc a až potom, presne
o sedem týždňov prichádzajú Turíce. Z histórie
vieme, že fašiangy boli sviatkom staroslovanských
roľníkov a predstavujú prechod medzi zimou a jarou.
Fašiangové slávnosti v minulosti boli sprevádzané
rôznymi magickými, či rituálnymi úkonmi ale aj
zaklínaním a čarovaním. Tieto úkony sa vykonávali
v každej rodine v stodolách, na poliach ba aj na cintoríne. Mali zabezpečiť bohatú úrodu a zdravie
v rodine. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov boli
m

masky, kde ľudia boli prezlečení napríklad ako cigánka,
žobrák, stará žena či kominár a handrár. Maskám sa na
ražeň napichovali rôzne dobroty ako bola slanina,
klobása, osúch, pampúch a dávali sa im peniaze na spoločné posedenie. Takýto tradičný fašiangový sprievod sa
každý rok koná aj v našej obci. Fašiangy na Piargu už
majú dlhoročnú tradíciu. Tohto roku sa konali dňa
1.3.2014 a odštartovali sa dedinskou zabíjačkou na
nádvorí Kultúrneho domu „Spolok“, kde od 12.00 hodiny rozvoniavali typické zabíjačkové špecialitky, ktoré
si bolo možné zakúpiť. Fašiangový sprievod začínal
pred základnou školou a pokračoval celou dedinou k
„Spolku“. Tu už na všetky masky čakalo občerstvenie.
Celý tento „candrbál“ pokračoval fašiangovou zábavou,
kde do tanca hrala skupina „Magnet“. Stretlo sa tu mnoho domácich či cudzích ľudí, ktorí sa zabávali do neskorých ranných hodín. Toto najveselšie obdobie roka však
strieda 40 – dňový pôst, kedy sa ukončia všetky zábavy
- pokračovanie str. 2 -
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a veselice a svet sa vráti späť do starých koľají.
Ukončenie zábav sa prevádza symbolickým „pochovaním basy“. Predstavuje paródiu na skutočný
pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas
nasledujúceho 40 – dňového pôstu. Rozlúčka s našou
najmilšou a vždy veselou basou sa konala dňa
4.3.2014 v Kláštornej vinárni, kde bol posledný
fašiang sprevádzaný hudobnou skupinou „RDS“.
Priebeh pochovávania basy je popretkávaný
humornými príbehmi a textami piesní, ktoré sú
typické pre obyvateľov dediny. Keď je basa
pochovaná môže sa začať obdobie veľkonočného
pôstu. Začiatkom pôstu je Popolcová alebo Škaredá
stredy, ktorá pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou.
Redakcia PZ

VŠETKÝM
ORGANIZÁTOROM
A ZÚČASTNENÝM
TÝCHTO OBOCH
VYDARENÝCH
PODUJATÍ PATRÍ VEĽKÉ
P O Ď A K O V A N I E !!!

HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2013
Hospodárenie obce Štiavnické Bane sa riadilo podľa
schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozpočet sa člení na :
a) bežné príjmy a bežné výdavky, b) kapitálové príjmy
a kapitálový výdavky, c) príjmové finančné operácie
a výdavkové finančné operácie.
PRÍJMY:
Bežné príjmy – Daňové príjmy
1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 216 138 €
2. Daň z nehnuteľností - 35 460 €, kde schválený rozpočet bol
vo výške 26 883 €. Z dôvodu vymáhania nedoplatkov na dani
z nehnuteľnosti bol rozpočet úpravou č. 2 navýšení o 9 680 €.
Skutočné plnenie vo výške 35 460 €, čo je o 1 103 € menej
ako bolo plánované.
3. Daň za psa - 421 €
4. Daň za užívanie verejného priestranstva – 0 €
5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- 14 836 €, kde schválený rozpočet bol vo výške 13 700
€. Skutočné plnenie bolo vo výške 14 836 €. Navýšenie
príjmov za KO bol dosiahnutý úhradou nedoplatkov za
minulé obdobia vo výške 1 136 €.

6. Daň za nevýherné hracie prístroje 2 €
7. Daň za ubytovanie - 1 677 €. Rozdiel oproti
schválenému rozpočtu vo výške 267 € bol vybraný ako
nedoplatok na dani za rok 2012.
8. Príjem z úhrad za dobývací priestor - 39 €
Bežné príjmy – Nedaňové príjmy
1. Príjmy z prenajatých pozemkov - 898 €.
2. Príjmy z prenajatých budov a priestorov - 6 711 €.
Obec dosiahla vyšší príjem o 2 211 € úhradou dlžného
poistného za rok 2011, 2012.
3. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 13 255 €.
4. Príjem za porušenie predpisov - 90 €
5. Poplatky a platby z náhodného predaja služieb -3066 €.
6. Ďalšie administratívne poplatky a platby - 26 242 €.
Obec dosiahla vyšší príjem o 5 589 € úhradou platieb za
minulé obdobia.
7. Poplatky z vkladov - 31 €.
8. Ostatné príjmy - 2 200 €. Ide o príjem z náhrad
poistného – 41 € a z preplatku elektrickej energie – 2 159
€.
pokračovanie str.3
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Granty a transfery
1. Transfer pre školstvo – prenesené kompetencie boli
vo výške 252 709 €
2. Transfery zo štátneho rozpočtu boli v celkovej výške
29 756 € ( stavebný úrad, matrika, aktiv .činnosť..)
3. Ostatné transfery z Nadácie PONTIS vo výške 2948€,
dar od Harmónie vo výške 50 €, z VUC vo výške 500 €.
Kapitálové príjmy
1. Ide o príjem z predaja pozemkov vo výške 37 892 €
a o refundáciu kap. výdavkov z PPA vo výške 19 414 €.
VÝDAVKY:
Bežné výdavky – v celkovej výške 585 908 € z toho:
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania spolu 76 707 €.
.

01/04 - 2014

2. Poistné a príspevok do poisťovní - 26 890 €.
3. Tovary a služby - 131 520 €.
4. Bežné transfery - 6 111 €.
Kapitálové výdavky – v celkovej výške 40 300 €
Výdavkové finančné operácie vo výške 6 000 €, ktoré
boli použité na splácanie istiny z prijatého úveru.
Výdavky základnej školy boli 344 680 €.

Celkové príjmy obce – 653 535 €
Celkové výdavky obce – 632 208 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia
( prebytok ) 21 327 €
zdroj – Záverečný účet obce za rok 2013

Veľkonočné bláznenie pri
Vindšachtovnom jazere

4. Bežné transfery činia 6 111 €.
Kapitálové výdavky – v celkovej výške 40 300 €

Foto Lubomír Lužina
Foto Lubomír Lužina

- redakcia PZ –

Foto Lubomír Lužina

Pri jazere Vindšachta v našej obci sa dňa 19.
apríla 2014 konalo „Veľkonočné bláznenie“.
Toto krásne podujatie prilákalo do Štiavnických Baní ľudí z celého okolia, kde to vyzeralo ako počas letnej sezóny. Aj keď nám
zo začiatku trošku počasie neprialo, nik sa
nenechal odradiť. Pre naše malé či veľké ratolesti bol pripravený pestrý program, ktorý
pozostával z hľadania či maľovania vajíčok,
rôznych zábavných kvízov, pletenia korbáčov. Na chvíľu sa mohli stať hasičmi
a vyskúšať si požiarny útok, či dostať sa do
tajov sokoliarstva a jazdy na koňoch. Do
programu sa mohli zapojiť i rodičia, ktorí
pomáhali deťúrencom pri pečení palaciniek.
Mohli si pochutnať na pečenom jahniatku,
ktoré bolo pripravené tak trošku netradične
na vodnom grile, ktorý funguje ako vodný
mlyn. Ďalej sa mohli vyblázniť na vodných
bicykloch či vychutnať si kávičku
v príjemnom prostredí a výhľade na jazero.
Celé toto podujatie sa v našej obci konalo
prvý krát a bolo zhodnotené ako veľmi
úspešné, za čo patrí veľké poďakovanie
organizátorom: Obci Štiavnické Bane,
Penziónu Cosmopolitan, potravinám Stabon,
ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach
a Dobrovoľnému hasičskému zboru v Štiavnických Baniach.
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Zhodnotenie
činnosti Obecného úradu a zastupiteľstva v našej obci za obdobie rokov
2008 - 2014
Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som sa Vám aj touto cestou
prihovoril, kde by som chcel v krátkosti
a heslovite poukázať na problémy, ktoré v našej
obci pretrvávajú. Podrobne o dianie obce sa zaujímam od roku 2007, keď pravidelne navštevujem obecné zastupiteľstvá a od roku 2010 kedy
som dostal Vašu dôveru, som aj poslancom obecného zastupiteľstva. Žiaľ som jediný a osamotený, ktorý bojujem proti rôznym kauzám súvisiacich s ochrannou obecného majetku, predajom
a výmenou pozemkov, porušovaním zákona
o obecnom zriadení, neriešenie zákona o verejnom záujme – konflikte záujmov, renovácii
miestnych komunikácií, zásobovania kvalitnou
pitnou vodou, ochranou životného prostredia
a čistoty obce, plytvania finančnými prostriedkami, informovanosti občanov a neriešením ich
požiadaviek, transparentného manipulovania s finančnými prostriedkami a ďalšími aktivitami,
ktoré v mnohých prípadoch starosta obce a jemu
blízki spolupracovníci tieto smerujú a organizujú
nie v prospech verejného záujmu. V roku 2010
spoločne so mnou prišli do obecného parlamentu
4 noví poslanci, čo vyvolávalo vo mne nádej, že
obec nebude stagnovať, ale vydá sa správnym
smerom, tak ako je to v niektorých susedných
okolitých obciach. Stalo sa však to, že
v rozhodujúcich momentoch sa aj títo pridali na
stranu niektorých jednotlivcov alebo skupín ľudí,
ktorá na úkor ostatných čestných občanov si presadzuje svoje záujmy. Pre obmedzený priestor
v našom občasníku nemôžem sled udalostí podrobne rozvádzať, ale môžem Vás zodpovedne
informovať, že pričinením niektorých funkcionárov obec prišla a prichádza obec o značné finančné prostriedky. Nie je to celkom pravda, že pre
nedostatok finančných prostriedkov tak ako to
hlása pán starosta a jeho niektorí prívrženci sa
v obci nemôže budovať infraštruktúra. Mám
k dispozícii konkrétne dôkazy, že pridelené
finančné prostriedky neboli využité účelne, pri
realizovaní stavieb žiadny stavebný dozor
nedostatočná kontrola pri preplácaní faktúr. Čo je
odsúdenia hodné, že i napriek mojim urgenciám
tento trend aj v súčasnosti pokračuje a vlastne
tým, že bojujem proti veterným mlynom, nie je
nádej, že pri tomto zastúpení obec bude
napredovať. Nie vždy sú v hre len finančné
prostriedky. Mám k dispozícii materiály, že zo
strany starostu obce dochádza k zanedbávaniu si

svojich pracovných povinností. Uvediem len
jednu, starosta obce informuje verejnosť, že obec
je napojená na vrty s kvalitnou pitnou vodou.
Zabudol však, že prvý vrt do júla 2013 nie je
legalizovaný, lebo týmto mesiacom uplynula
skúšobná prevádzka. Až v týchto dňoch na moju
urgenciu odovzdal kompetentným
úradom
formuláre na jeho legalizáciu a stále čakáme na
legalizovanie. Ide o hrubé porušenie pracovných
povinností. Druhý vrt je tiež nelegalizovaný –
nevysporiadaný pozemok, chýba vytýčenie
ochranného pásma. U prvého vrtu stále nie je
realizované oplotenie. Spomeniem tiež odber
vody z cisterny v jeseni 2013, keď bol vydaný
zákaz používať vodu na pitné účely. Firma
s licenciou odobrala vzorky vody z pristavenej
cisterny a rozborom bolo zistené, že vo vode je
zvýšený výskyt mikroorganizmov. Je smutné, že
obec nevykonáva pravidelne a nevedie evidenciu
o dezinfekcii cisterny, čo je aj niektorým
poslancom ľahostajné. Toto uvádzam preto, aby
ste si vážení spoluobčania urobili obraz, aká je
súdržnosť
v obecnom
parlamente.
Ako
protislužbu starosta podpíše aj také rozhodnutia,
ktoré nie sú v súlade so zákonom. Často tiež
oponuje, že o tom rozhodli poslanci, pritom
v kolektíve 2-3 ľudí je už dávno rozhodnuté
a ostatní by mali zdvíhať ruky a pritakávať bez
diskusie. Ja toto nerobím, preto ma vyhlasujú za
nepriateľa obce, udavača a čelím obvineniu, že
som fyzicky napadol starostu. Môžem
zodpovedne prehlásiť, že toto hádzanie špiny na
moju osobu je účelové a vykonštruované. Som
presvedčení, že príde čas k tomu, že tieto rôzne
kauzy budú v našej obci seriózne doriešené
a obec sa vydá správnym smerom. Vážení
spoluobčania, vzhľadom na to, že o chvíľu končí
volebné obdobie budem medzi Vami častejšie
a chcel by som Vás podrobne informovať, čo sa
za celé obdobie na úrovni samosprávy obce
a miestneho zastupiteľstva odohrávalo. Posúďte
sami, či bolo možné z mojej strany veci
ovplyvniť tak, aby sa uberali správnym smerom.
S konaním starostu a jemu niektorých blízkych
osôb v neprospech občanov a verejného záujmu
nemám nič spoločné. Za celé volebné obdobie
som svoju prácu vykonával podľa najlepšieho
vedomia a svedomia tak ako som sľuboval pri
poslaneckom sľube.
S pozdravom
Ing. Rudolf Rucker – poslanec OZ
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Reakcia starostu obce p. Stanislava Neuschla na článok
poslanca OZ p. Ing. Rudolfa Ruckera:
„Na článok p. poslanca nebudem reagovať. Svoju činnosť si dokážem
zhodnotiť sám ku koncu volebného obdobia. On nech zhodnocuje seba.
Činnosť, ktorá prebieha v obci vyvracia všetko, čo píše vo svojom článku.„

01/04 - 2014

Článok na str. 4 s názvom „Zhodnotenie činnosti Obecného úradu a zastupiteľstva v našej obci za obdobie
rokov 2008 – 2014“ sa neupravoval,
nekrátil a je zverejnený v pôvodnom
znení.
Ing. Šípková

Ako sa v obci Štiavnické Bane „NIČ NEROBÍ“
Občas počuť od niektorých občanov, že sa v obci
Štiavnické Bane nič nerobí. Nemôžem s tým
súhlasiť a preto Vás chcem informovať o tom, čo
všetko sa v obci buduje, realizuje a plánuje.
V roku 2013 obec zrealizovala výstavbu časti
obecného vodovodu, začali sa prípravné práce na
výstavbu obecných bytov. V základnej škole bola
vybudovaná odchovná komora pre dravce,
opravilo sa ihrisko, oplotenie, chodník a sociálne
zariadenia. Okrem toho škola zakúpila nové
školské lavice a stoličky. Ako ste si určite všetci
všimli popod cintorín sa začal budovať chodník
pre peších. Samotnému budovaniu predchádzalo
pripravenie projektu v roku 2010 na poskytnutie
nenávratného
finančného
príspevku
na
Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorého
súčasťou boli aj novovybudované zastávky
a detské ihrisko. V roku 2013 bola podaná žiadosť
na Ministerstvo vnútra na odstránenie havarijného
stavu strechy na základnej škole. Žiadosť bola
schválená a obec na opravu strechy dostala 84 000
€. V marci 2014 obec podala projekt na
rekonštrukciu Bašty a zriadenie expozície M.
Hella. V apríli 2014 obec podala žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
národnej kultúrnej pamiatky v lokalite UNESCO (
Majer ). V máji 2014 bol podporený projekt
„Realizácia drobnej architektúry – rekonštrukcia
a prestrešenie obecných studní“, ktorého realizácia
bude ukončená do konca septembra 2014. Taktiež
bol podporený projekt „Obnova domu smútku“.
Okrem spomínaných investičných zámeroch obecné zastupiteľstvo schválilo 20 000 € na opravu
miestnych komunikácií, ktorá bude nadväzovať na
opravu miestnych komunikácií, na ktoré obec dos-

tala dotáciu z MD a RR SR. Z finančných prostriedkov získaných predajom majetku obec plánuje
kúpiť Farský úrad. Na budove Obecného úradu
budú vymenené všetky dvere, budova dostane
novú fasádu a ak to dovolia financie, tak je
naplánovaná aj oprava chodníka pred obecným
úradom. Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013 boli: - nákup snežnej frézy
v sume 1 351€, nákup radlice v sume 990€, výstavba autobusových zastávok a detského ihriska
v sume 23 497€, výstavba obecného vodovodu
v sume 6 574€, rozšírenie miestnej komunikácie
v sume 487€, vrt nový II v sume 5 473€, projektová dokumentácia ZŠ – zateplenie v sume 650€,
GP multifunkčného ihriska na zápis LV obce v sume 300€, GP na chodník ku cintorínu v sume
100€, kapitálový transfer Tatiar v sume 878€ (
zdroj- Výročná správa obce za rok 2013 ). Samozrejme to, čo sa všetko robí v obci nie je viditeľné.
Mám na mysli spoluprácu poslancov obecného
zastupiteľstva, občanov ochotných priložiť ruku
k dielu. Taktiež prácu zamestnancov obce, ktorým
na základe legislatívnych zmien a zákonu o “e–
Governmente“, ktorého cieľom je vybudovanie
modernej verejnej správy, ktorá bude dostupná,
transparentná, efektívna, s minimálnou záťažou
pre občanov a podnikateľov pribúdajú nové
pracovné povinnosti, spolupracujú či už pri
samotnom spracovaní a kompletizovaní podávaných žiadostí, alebo sa podieľajú na zveľaďovaní
verejných priestranstiev. V neposlednom rade
nemôžem zabudnúť na starostu obce, ktorý to celé
riadi, usmerňuje a kontroluje.

!!! VÝZVA !!!

POĎAKOVANIE

Vyzývame občanov obce a hlavne majiteľov psov – UŽ PO
NIEKOĽKÝ KRÁT - ktoré voľne pobehujú po obci, aby
urobili nápravu a zabránili ich voľnému pohybu po obci. Je
potrebné rešpektovať VZN obce Štiavnické Bane č. 5/2011
o chove, vodení a držaní psov. V opačnom prípade budú psi
odchytené na náklady majiteľa alebo budú riešení
v priestupkovom konaní podľa zákona o priestupkoch. Za
priestupok podľa platného VZN č. 5/2011 môže byť uložená

Obec Štiavnické Bane ďakuje
p. Lajkovi Pentekovi a p. Jožkovi
Vilmonovi za udržiavanie verejných
priestranstiev pri bývalom tenisovom
ihrisku. Sú veľkým príkladom aj pre
ďalších občanov našej obce.

pokuta vo výške od 16,59 € do 165,96 €!!!

Mgr. Janette Brnáková
- hlavný kontrolór obce -
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Naši jubilanti

Futbalové okienko
1

MFK Žarnovica

23

17

2

4

47:22 53

2

FTC Fiľakovo

23

15

3

5

59:19 48

3

ŽP Šport Podbrezová B

24

14

2

8

52:36 44

4

MFK Lokomotíva Zvolen

23

13

4

6

47:29 43

5

ŠK Vinica

23

10

5

8

42:33 35

6

Prameň Kováčová

23

10

3

10 43:34 33

7

Jednota Málinec

24

9

5

10 51:65 32

8

MFK Detva

23

8

7

8

9

SKLOTATRAN Poltár

23

9

3

11 38:35 30

10

FC Slovan Divín

24

10

0

14 34:56 30

11

MFK Revúca

23

6

8

9

12

Baník Štiavnické Bane 22

6

5

11 43:45 23

23

4

7

12 24:43 19

23

3

2

18 16:72 11

0

0

0

0

Dôležité
14 Iskra Hnúšťa
upozornenie
13

15

Baník Veľký Krtíš

voľný žreb

Cirkevné oznamy
Kostol sv. Jozefa
Štiavnické Bane
Streda – 8.00 hod
Piatok – 18.00 hod
Nedeľa – 11.00 hod
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Horná Roveň
Štvrtok – 17.00 hod
Sobota – 17.00 hod
Správca farnosti:
Mgr. Vladimír Vlček

33:33 31

31:38 26

0:0
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ZÁPASY:
26. kolo
1.6.2014 – 17.00 – NE
Baník Št. Bane – Hnúšťa
27. kolo
8.6.2014 – 17.00 – NE
Detva – Baník Št. Bane
28. kolo
15.6.2014 – 17.00 – NE
Baník Št. Bane Kováčová

VÝSLEDKY:
21. kolo
Podbrezová – Baník Št.
Bane ( 4 : 0 )
22. kolo
Baník Št. Bane – Divín
(3:2)
23. kolo
dohrávka
24. kolo
Žarnovica – Baník
Št.Bane
(4:1)

0

Narodili sa:
Terézia Szabová
20.1.2014
Natália Prokayová
6.3.2014
Diana Peničková
24.3.2014
Tamara Falátová
23.5.2014

Január – Apríl
2014

85. rokov:
Kiripolský Ján
Legéňová Anna
Slovačeková Matilda

75. rokov:
Danáš Vojtech
Šedivoková Judita
Holičková Anna

70. rokov:
Rucker Rudolf, Ing.
Prokay Vladimír
Danášová Danka

65. rokov:
Káčer Jozef
Šoučík Marian
Vozárová Ružena
Mojžišová Jarmila

60. rokov:

Opustili nás:
Juraj Slaný
26.1.2014
Radoslav Daubner
29.3.2014

INZERÁT

Cimermann Štefan
Haring Jozef
Číž Miroslav, JUDr.
Bazáliková Lýdia
Smrtníková Alena

Prajeme všetko
najlepšie !!!

Ponúkame predaj uhlia
Tel. č. 0907 441 512
Pre obyvateľov Štiavnických Baní, Hornej Rovne a okolia distribuované zdarma

