Novoročný príhovor starostu obce p. Pavla Santorisa
Dobrý deň vážení spoluobčania,
Dovoľte mi, aby som sa k vám prihovoril v prvý deň Nového roka 2016.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových
plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli
uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho,
čo sme v uplynulý rok zažili, vykonali, ale aj nestihli spraviť. Aj samotná obec počas uplynulého roka
prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z úspechov a dokončených projektov. Dúfam, že aj Vy občania
ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce
s radosťou a záujmom.
Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa
úsilia, práce, jednaní, projektov, ale aj dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým občanom, ktorí akoukoľvek formou
prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života hlavne
aktivačným pracovníkom a zamestnancom obecného úradu.

Vážení spoluobčania,
Želám a prajem Vám viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac
hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom a osobnom
živote.
V Novom roku 2016 oslávi naša obec 750. výročie od prvej písomnej zmienky. Pripravme
jej dôstojné oslavy a uctime si tak prácu a život našich predkov.
Prijmite prosím aj Vy naši chatári, chalupári a návštevníci našej obce želanie pevného
zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov nech sa môžete dlho tešiť
z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo
dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu. To Vám všetkým želám
v mene obecného zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu ako aj v mene svojom.
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Výpis z Uznesenia č. 15/2015 z OcZ konaného dňa
26.novembra 2015:
A.
-

Schvaľuje
Z programu rozvoja vidieka – podopatrenie: 7.4 – Podpora na
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
OcZ schvaľuje zámer rekonštrukcie domu na účely kultúry
a potrieb hasičského zboru.
hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
Prijatie VZN č 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb a trhových miestach a podmienky
podomového predaja v obci Banský Studenec
hlasovanie: za - 3, proti - 0, zdržal sa -2
B. Neschvaľuje
Súhlas na vypracovanie územného plánu obce OcZ schvaľuje
vypracovanie územného plánu obce hlasovanie:
za – 1 , proti - 0, zdržal sa – 4
Žiadosť o úpravu kúpnej ceny pozemkov – p. Cibula Ján,
Banský Studenec č. 118 Jedná sa o pozemky :
parc. č. C KN 1320/15 – o výmere 21,35 m2
C KN 1320/16 – o výmere 13,09 m2
C KN 1320/17 – o výmere 5,40 m2
p. Cibulom navrhnutá znížená suma z 25 Eur/1m2 na 8 Eur/ 1m2 OcZ
nesúhlasí so žiadosťou o úpravu kúpnej ceny
hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa -0

Výpis z Uznesenia č. 16/2015 z OcZ konaného dňa
14.decembra 2015:

-

-

A. Shvaľuje:
Návrh VZN 1/2016 – o nakladaní s PKO
hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
Návrh VZN 2/2016 o miestnych daniach, miestnom popl.za
PKO, ostatné miestne dane v obce
hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
Návrh VZN 3/2016 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
Návrh VZN 4/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
obce Banský Studenec
hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
Návrh VZN 5/2016 o zabezpečení sociálnej pomoci
a poskytnutí jedno rázovej dávky v hmotnej núdzi
hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
Návrh VZN 6/2016 o vodení a držaní psov na území obce
hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
Návrh VZN 7/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze
užívania pitnej vody
hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
Schválenie rozpočtu na roky 2016-2018
hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa – 0
Ing. Kašiarová Zuzana – poslankyňa navrhla zrušenie komisií
vytvorených pri obecnom zastupiteľstve Banský Studenec
OcZ ruší zriadené komisie
hlasovanie za – 3, proti 1, zdržal sa 1
Mgr. Balážová Adriana – poslankyňa navrhla, aby sa OcZ
schádzalo raz do mesiaca
OcZ schvaľuje termín obecných zastupiteľstiev minimálne 1x do
mesiaca
hlasovanie: za 4, proti – 0, zdržal sa 1

Zvoz komunálneho odpadu v obci v roku 2016
- Zvoz separovaného odpadu – 1x mesačne
14.01.2016
11.02.2016
10.03.2016
07.04.2016
05.05.2016
02.06.2016
30.06.2016

-

28.07.2016
25.08.2016
22.09.2016
20.10.2016
18.11.2016
15.12.2016

Rozpis vývozu komunálneho odpadu

07.01.2016
20.01.2016
03.02.2016
17.02.2016
02.03.2016
16.03.2016
30.03.2016
13.04.2016
27.04.2016
11.05.2016
25.05.2016
08.06.2016
22.06.2016

06.07.2016
20.07.2016
03.08.2016
17.08.2016
31.08.2016
14.09.2016
28.09.2016
12.10.2016
26.10.2016
09.11.2016
23.11.2016
07.12.2016
21.12.2016

Štatistika v obci za rok 2016
Počet prisťahovaných občanov – 7 občanov
Počet odsťahovaných občanov – 15 občanov
Počet narodených detí –

4 deti

Počet úmrtí –

2 občania

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2015 - 446
Z toho detí

-

67

Pripravujeme v mesiaci január:
Obecný úrad v spolupráci s DHZO Vás pozýva dňa
30. januára 2016 na obecnú zabíjačku
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Udialo sa v obci
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Dňa 22.novembra 2015 sa za účasti najvyšších predstaviteľov FS SR, Spolku
histórie colníctva a ostatných významných hostí uskutočnil akt odhalenia pamätnej
tabule p. Jánovi Ihrackému – mladému colníkovi, ktorý zahynul v službe FS v roku
1945

+

Stalo sa peknou tradíciou, že na oslave Mesiaca úcty k starším sa stretávame na
obecnom úrade s našimi jubilujúcimi spoluobčanmi. Treba si starších uctiť, veď
človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku. Pri tomto milom stretnutí
sme Uvítali do života aj našich najmenších spoluobčanov.

Aj tento rok ako aj po iné roky k nám zavítal dňa 5.12.2015 Mikuláš, ktorí
deťom do 12 r. rozdal balíčky. Tradičnou udalosťou v tento deň za posledné roky
sú v našej obci aj Vianočné trhy.
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Informácie pre občanov:
1. Kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu :
V roku 2015 na anonymný podnet občianky obce prebehla na Obecnom úrade kontrola
hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom obce za roky 2011 – 2014.
Na základe zistenia boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.

2. Podanie žiadosti na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
v obci :
Dňa 17.8.2015 podala obec žiadosť na Ministerstvo hospodárstva na rekonštrukciu VO
v obci, ktorá bola úspešná a dňa 02.12.2015 bola obcou podpísaná zmluva s MH SR. Realizácia
projektu mala byť ukončená do 31.12.2015 .
Celková cena projektu –
88 750,54 Eur
Hradené obcou
11 750,54 Eur
Z rezervného fondu obce – 22 000
Eur
Úver vo výške
- 55 000
Eur
Pre nedostatok finančných prostriedkov sa obec rozhodla požiadať o čerpanie úveru, ktorý
banky obci neposkytli pre krátkosť času. Na základe neposkytnutia úveru bola obec nútená od
projektu odstúpiť.

SPOLOČENSKÁ

RUBRIKA:

Bocian nám v roku 2015 priniesol:
Lujzu Cerovskú
Emu Juhásovú,
Tomáša Sepa,
Patrika Kuchtu
„Láska sa vie smiať šťastím
a najšťastnejšia je, keď sa smeje s deťmi“
Opustili nás v roku 2015:
p. Peter Oravec
p. Anastázia Fojtíková
„Drahého človeka osud niekomu vzal a v srdci žiaľ a smútok zanechal“
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