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                                                              Noviny obce Banský Studenec www.banskystudenec.sk  vydanie 4/2016  

 
                                            

                                    Stavanie mája v našej obci a pálenie vatry  

Posledný aprílový deň už tradične na našom území patrí stavaniu 

májov. Aj keď táto milá tradícia v očiach našej mládeže stále viac upadá 

sme veľmi hrdí na to, že v našej obci sa takéto tradície stále 

zachovávajú. Aj naša mládež dievčatá a chlapci si v našej obci dňa 30. 

apríla 2016  postavili krásneho mája,  ktorý sa týči do výšin a je vidieť 

už z diaľky. Dňa 6. mája sme v spolupráci 

s DHZ pripravili tradičné pálenie vatry. 

Ďakujeme všetkým za akúkoľvek pomoc.  

 

 

 

                       Mesiac máj patrí aj mamám ..... 

     Mama … oslovenie, ktoré v živote vyslovujeme asi najčastejšie. Aké šťastie je pre nás 

všetkých, keď “slovo” mama  môžeme stále adresovať tej našej mamičke. Koľko vyznaní, úvah, 

básní, piesní je napísaných pre mamy, ale najdôležitejšie čo im môžeme dať je naša láska. Dňa 

14.mája 2016 si aj naše detičky pripravili program pre svoje 

mamičky a babičky. Svojim vystúpením ich potešili a svojim 

úsmevom ich srdiečka pohladili.  Za prípravu detí na  vystúpenie 

chceme poďakovať p. Eve Palečekovej a  p. Bobokovej Daniele, 

ktorá pomáhala pri výzdobe kultúrneho domu.                                                                                

 
 

 
              
 
 

 Stolnotenisový turnaj o pohár starostu          
                                  obce 

Dňa 09.04.2016 sa v našej obci v príjemnej atmosfére konal 
stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce. Umiestnenie v hlavnej 

kategórii muži:  
1. Sabó Daniel, 2. Štefánik Jozef, 3. Porubský Martin, 4. Sabó Peter. 

Kategória "ženy*: 1. Iveta Winclerová, 2. Petra Maruniaková. V kategórii 
"deti" bolo usmiestnenie: 1. Niederland Ján, 2. Niederland Peter, 3. Bobok 
Daniel ml. , 4. Cibula Adrián. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom 

srdečne blahoželáme....  
Ďakujeme aj sponzorom:  

TANAT SPORT a  p. Miroslavovi Kaločaiovi. 
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             Z  rokovania obecného zastupiteľstva                         

                     konaného v apríli 2016 

                                Schvaľuje :  
- Schválenie PHSR obce 

- Schválenie rokovacieho poriadku  

- Schválenie vstupu obce do mirkoregiónu Hlinické  

   pohronie  

- odpredaj pozemkov p. Jánovi Cibulovi, č.d. 118 

                           
____________________________________________ 

                                

        Z rokovanie obecného zastupiteľstva  
                        konaného v máji 2016  
                                    Schvaľuje:  
- Nákup zariadenia do kultúrneho domu 100 ks 

stoličiek , 20 ks stolov vo výške  4000 Eur 

Z toho dotácia poskytnutá z BBSk vo výške 2000 

Eur a 2000 Eur z vlastných zdrojov obce  

 

-Žiadosť DHZ o poskytnutie finančného príspevku vo 
výške 150 Eur pri príležitosti 90.výročia založenia DHZ 
Kolpachy 
  
- Zrušenie uznesenia č.  6/2016 zo dňa 7.4.2016 

z dôvodu upresnenia nového GP p. Cibulu Jána, 

bytom Banský Studenec č. 118  

 

- Schválenie zámeru predaja majetku obce ako 

prípad osobitného zreteľa podľa novovytvoreného 

GP p. Jánovi Cibulovi, bytom Banský Studenec č. 

118 

 

                                Berie na vedomie:  

-Správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných  

  kontrolách  

 

  

Správa o činnosti starostu obce od posledného OcZ 
konaného dňa 7.04.2016:  
Dňa 14.04.2016 som bol na Regionálnej správe ciest požiadať 
o poskytnutie frézovanej asfaltovej  drte/podali sme žiadosť 
písomne/.  
16.04.2016 som privítal v našej obci 65 peších a 8 cyklistov,  
účastníkov turistického pochodu Za prvou kukučkou TJ Slávia 
TU vo Zvolene. 
19.04.2016 sa konalo pravidelné stretnutie starostov obcí 
okresu Banská Štiavnica a primátorky mesta BŠ v obci Močiar.  
21.04.2016 sme sa s animátorkou kultúrnych podujatí Evou 
Palečekovou zúčastnili na medzinárodnom workshope  
Vzájomná spolupráca subjektov na Barborskej ceste v BB. 
24.04.2016 sme s pánom Ďurdíkom našim pánom farárom 
boli pozvať na oslavy našej obce pána farára Pikalu, ktorý 
pôsobil v našej obci, pozvanie prijal. 
27.04.2016 stretnutie s pánom Lazarom vydavateľom 
publikácie o našej obci.  
29.04.2016 som mal pracovné stretnutie s hlavným 
kontrolórom obce pánom Bačíkom o stavebnom úrade. V ten 
istý deň som sa  stretol aj  so starostkou obce sv. Anton pani 
Gulákovou, kde sme sa dohodli na ďalšom postupe 
o stavebnom úrade. 
1.05.2016 som s Norbertom Ďurdíkom našim p. farárom, bol 
pozvať pána Petra Janíka na oslavy našej obce. Pozvanie 
s potešením prijal. 
3.05.2016 som bol s pánom Jozefom Bajnokom v MT na 
skúšku kostýmu sv. Martina na oslavy 750 výročia.  
4.05.2016 sme mali poradu u prednostu s autormi 
pripravovanej publikácie o obci. Večer bola pracovná porada 
s poslancami OcZ za účasti pána farára a RNDr.Bačíka ohľadne 
prípravy verejného zasadnutia OZ. 
7.05.2016 si naši členovi DHZ pripravili pobožnosť pri soche 
sv. Floriána a potom pokračoval program slávnostným 
stretnutím v KD k 90.výročiu založenie DHZ v našej obci. 
Všetkým ktorí pomáhali pri organizovaní týchto podujatí patrí 
naše poďakovanie. Vďaka patrí aj Vám, ktorí ste sa zúčastnili. 
12.05.2016 som mal stretnutie u JUDr. Rusnákovej okresnej 
prokurátorky v ZH ohľadne stavebného úradu . Opätovne mi 
odporúčala, aby sme čo  najskôr vystúpili  zo spoločného 
stavebného úradu, ktorý vedie pani Gondočová, pretože 
konania, ktoré robí sú zlé a nekompletné.  Taktiež  poukázala 
 na ďalšie obce a konkrétne prípady. Prokurátorka ešte 
minulý rok  zrušila dodatočné stavebné povolenie 
s kolaudačným konaním pána Bohma, pani Gondočová do 
dnešného dňa nezačala konať. Pán Eder, ktorý chce stavať na 
Zvotloch /Studenkovo/  nám hrozí miliónovou pokutou, tu 
tiež pani Gondočová nekonala na jeho odvolanie zo 
septembra 2015 hoci sme ju o to žiadali aj urgovali. Pani 
prokurátorka mi odporučila, aby som na zastupiteľstvo pozval 
JUDr. Ivana Ľubomíra -  právnika, ktorý sa na zasadnutie OcZ 
konané dňa 12.5.2016 dostavil a  vysvetlil,  prečo sme 
ohľadne stavebného úradu  postupovali tak, ako doteraz.  Na 
OcZ bol prítomný aj Ing. Kralovič, aby vysvetlil konkrétne 
problematiku týkajúcu sa  stavebného  úradu. Prokurátorka 
odporúčala ako najčistejší spôsob výstup zo SSÚ schválením 
poslancami OcZ.  
 

                             Spoločenská rubrika:  
Blahoželáme   k  životnému jubileu 60 rokov  
                        p. Eve Mrázovej  

         
        Blahoželáme k životnému jubileu 70 rokov :  
           p. Eve Kindernajovej a p. Petrovi Vladárovi  
        
          Dnes slávite krásnych šesťdesiat, sedemdesiat 
                    preto od srdca chceme  Vám priať, 
                         aby ste pevné zdravie mali 
             a splnilo sa Vám všetko, čo ste si priali.  
 
                Narodila sa Lilien Tanya Tomčíková .  
                   Nech je zdravá, šťastná, krásna, 
                             to vám želá celý svet. 
            

                           Oznamy pre občanov:  

- Oznamujeme občanom, že obec v prípade 
záujmu občanov usporiada  zájazd do Svätého 
Antona na exkurziu kaštieľa – veľký okruh. 
Prehliadka by bola zdarma a prisľúbil nám ju p. 
riaditeľ kaštieľa Ing. Marán Číž. V prípade 
záujmu sa môžete nahlásiť na obecnom úrade 
do konca mája 2016 

- V súvislosti s pripravovanou knihou o našej 
obci k 750. výročiu prvej písomnej zmienky Vás 
chceme požiadať o zapožičanie starých 
fotografii, písomností, zvykov ako aj o návrhy 
osobností z našej obce. 
O navrhovanej osobnosti prosíme zaslať text aj 
fotografiu. V rámci osláv bude aj stretnutie 
rodákov, preto  je potrebné nahlásiť na obecný 
úrad adresy ľudí,ktorí sa narodili v našej obci,  
ale už v našej obci nebývajú. Návrhy prosíme 
nahlásiť na obecnom úrade  do konca mája 
tohto roku. 

- Oznamujeme, že dňa  23.5.2016 sa uskutoční 
kosenie cintorína. Žiadame občanov, aby si 
pozakrývali svoje hroby  

- Dňa 05.júna 2016 usporiada obecný úrad v 
spolupráci s DHZ Deň detí  
            

          Upozornenie pre občanov:  
- Upozorňujeme, že podľa platného VZN 

o nakladaní s odpadmi sme zrušili kontajnerový 
zber za Malým tajchom /pri Bačíkovi/ ako aj pri 
dome Vitalita. Na bežný komunálny odpad pre 
chatárov sú rozmiestnené zberné nádoby. 
Tieto priestory sú monitorované kamerovým 
systémom obce. 
 

                   Práce v obci :  
Úprava dvora pred rodinným domom  
s.č. 64 a pokládka  kanalizačných rúr 

    
 

  
 
 

              Pobožnosť pri kaplnke  
                  J. Nepomuckého  
 

  
 

                      Poďakovanie :  
Ďakujem za pomoc a podporu pri organizácii 
pobožnosti pri sv. Floriánovi ako aj 90 výročia 
založenie DHZ v našej obci všetkým členom 
výboru DHZ, poslancom obecného 
zastupiteľstva, dôstojnému pánovi farárovi, 
spolku žien, sponzorom ako aj zamestnancom 
obecného úradu. Moje poďakovanie patrí aj 
hosťom, za ich pomoc ako aj účasť na podujatí. 
Ďakujem za prípravu občerstvenia a Vám 
všetkým ktorí ste sa na tomto našom 
významnom podujatí zúčastnili.  
 
                                                      Alojz Baláž 
                Veliteľ DHZ a DHZO Banský Studenec.   
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