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      Naša obec  alebo smetisko?! 
      Ako už mnohokrát predtým, aj teraz sa vo väčšej miere 
musíme venovať  produkcii a  odvozu komunálneho odpadu 
v obci, vytvárania skládok odpadu nielen v obci, ale aj v jej okolí.  
       Žiaľ, mnohí z nás si neuvedomujú, že vyhodením odpadkov 
za bránu svojho domu, ich životná púť zďaleka nekončí. 
Hromada smetí na verejných priestranstvách nie je len estetický 
problém, ale aj problém finančný, nakoľko sa obci neúnosne  
zvyšuje poplatok za odvoz a uloženie odpadu na skládke. Pre 
porovnanie za rok 2018 obec za prvý polrok vyviezla 69,07 t 
odpadu a zaplatila 5635,88 €, kým za prvý polrok 2019 obec 
vyviezla 62,68 t odpadu a zaplatila 7909,15 € !  
       Obec Banský Studenec už dlhodobo rieši problém so 
znečisťovaním svojich priestranstiev a okolia, ktorý sem 
bezohľadní znečisťovatelia neustále vynášajú.  
Obci dochádza trpezlivosť! Obec nemôže donekonečna 
upratovať po obyvateľoch, ako aj chatároch a chalupároch, ktorí 
nevedia a nechcú narábať s odpadom. Každý si musí uvedomiť, 
že znečisťovanie verejných priestranstiev je podľa Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4 /2016 priestupkom,“  s tým, že Obec 
môže pri porušení ustanovení z tohto VZN uložiť vinníkovi 
pokutu.  
Umiestnenie odpadu na verejnom priestranstve môže oznámiť 
ktokoľvek, kto je svedkom takéhoto konania. Ale môže tak urobiť 
aj vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, kde sa odpad 
nájde.  
         Na náklady obce, teda z poplatkov všetkých daňových 
poplatníkov, sú smeti odstránené. Už onedlho sa však  na 
verejných priestranstvách objavujú ďalšie. Kolobeh sa neustále 
opakuje a na bezohľadnosť niektorých obyvateľov tak doplácajú 
všetci. Obci sa za posledné obdobie zvýšili poplatky za odvoz 
a uloženie komunálneho odpadu, čo sa už v budúcom roku 
premietne občanom a vlastníkom nehnuteľnosti a to zvýšením 
poplatku  za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu.   
       A pritom by stačilo tak málo. Dodržiavať nariadenie o 
spôsobe nakladania s odpadmi, alebo sa aspoň riadiť morálnymi 
zásadami!  
         Týmto žiadame všetkých občanov, chatárov aj chalupárov, 
aby neukladali odpad na miesta, ktoré nie sú na to určené ! 
Každá domácnosť má mať na komunálny odpad primeranú 
zbernú nádobu /kuka- nádobu/. Pri zvoze plastov, tetrapakov 
a plechoviek, dostane podľa počtu odovzdaných plných vriec za 
výmenu nové vrecia, ktoré si po naplnení vyloží pred dom v deň 
zberu. Zberné nádoby pred obchodmi COOP Jednota a Kolpašan 
nie sú určené, ako zberné miesta pre domácnosti, ale pre 
náhodných návštevníkov obce, chaty a potreby obchodov, okrem 
zberných nádob na sklo. 
Sklo sa môže odovzdať aj do zelenej zbernej nádoby za 
kultúrnym domom. 
Veľkorozmerný odpad, elektro odpad, kartóty, na požiadanie 
bezplatne odvezú zamestnanci OcÚ. 
Zberné nádoby pri dome smútku slúžia len pre potreby cintorína. 
Naše poďakovanie patrí Vám, ktorí poctivo separujete odpad 
v domácnostiach a tým znižujete náklady na jeho likvidáciu . 

    Program ku Kolpašskej púti: 

03.08.2019 v KD púťová zábava, ktorú 
organizuje DHZ Banský Studenec 
04.08.2019  sv. omša o 11,15 
Poobede od 15. 00 sa na ihrisku pred 
obecným úradom bude konať tradičný 
futbalový  zápas slobodní –ženatí  
od 16. 00 do 18. 00 nám bude na 
počúvanie, ale aj do tanca spievať a hrať 
p.Božidara Obertová  a pre deti bude 
pripravený nafukovací hrad ako aj 
maľovanie na tvár.  

         Získanie dotácií pre obec  

Obec Banský Studenec získala dotácie v roku 
2019 :  
-MF SR v sume  12 700 ,-  – na rekonštrukciu 
a rozšírenie miestnych komunikácií  
-SA ŽP v sume 5 000,-  na výstavbu turistického 
prístrešku 
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR – 3 000,- - na 
materiálno –technické vybavenie DHZO 
 
  Rekonštrukcia „kútika“ v kancelárii obecného          
          úradu a rekonštrukcia verejného WC:  
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Medzinárodný deň detí  

Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. 
Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo 
viac ako v 21 krajinách. Túžba urobiť deťom radosť ostala. Keďže 

pre deti je meradlom našej lásky náš 
čas a pozornosť, pripravili sme im na 
ich sviatok veselé 
podujatie plné hier a zábavy. 
Usporiadateľ 
Obec Banský 
Studenec a DHZ 
Banský Studenec . 
Ďakujeme 
všetkým ,ktorí 
akýmkoľvek 
spôsobom prispeli 

k tejto super akcii.  
 
 
 

Ďakujeme sponzorom : RAVAFOL s.r.o. Banská Štiavnica, 
Pivovar Steiger Vyhne, COOP -Jednota spotrebné 
družstvo Žarnovica, rodina Dobrovodská, WOODPARKET, 
farnosť Štefultov, Prima banka Banská Štiavnica, 
mjr.Martin Maďar, VINCOSTAV, Pekáreň Anton Antol, p. 
Slaný Ján Banská Bystrica,  
p. Tureková Beáta, 
Kynologický klub Banská 
Belá, Obec Banský 
Studenec 

 

 
 

 
           Zájazd do Osvienčimu  

9.6.2019 Obec Banský Studenec usporiadala 

autobusový zájazd do 

Osvienčimu spojený s 

návštevou Krakowa. Obete 

koncentračného tábora 

Auschwitz-Birkenau sme si 

uctili položením venca . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                  Jarná brigáda 

      8.5.2019 sa pri príležitosti Dňa Zeme aj v našej obci uskutočnila jarná 

brigáda. Veľké poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na 

brigáde a spoločne sme od odpadkov, pneumatík, kovov a plastov vyčistili 

okolie od začiatku dediny po vodáreň. Taktiež ďakujeme za pomoc pri vyčistení 

a úprave priestoru okolo hasičskej zbrojnice. 

 

                             Z rokovania OcZ  
OcZ schvaľuje :  
-Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 
- Vypracovanie územného plánu obce Banský Studenec – návrh 
- Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu za účelom realizácie projektu s názvom "Prestavba 
rodinného domu na priestory hasičskej zbrojnice" realizované v 
rámci výzvy číslo V. Prezídiom Hasičského a záchranného zboru 
2019,- zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 5% 
z celkových oprávnených výdavkov projektu v celkovej 
minimálnej výške 1 500,00 EUR. 
  

 

 

       Spoločenská rubrika v našej obci  

                     Srdečne blahoželáme jubilantom ! 

p. Emil Jáni                  p. František Macko 

p. Janka Oravcová        p. Anna Fojtíková 

p. Milan Kašiar            p. Ján Cibula  

p. Ján Cibula                p. Renáta Oravcová  

Poďakovanie   

   Poďakovanie od spokojných občanov  
za opravu vodovodu z  „Kučarovie 
lúčky „        p. Jánovi Bradovi, 
                        p. Jánovi Spišiakovi,  
                        p. Jánovi Štefankovi, 
                        p. Zoltánovi Müllnerovi,  
                        p. Filipovi Müllnerovi 

                                                            Ďakujeme !  

                                Deň Matiek  

S mesiacom máj  sa spája krásny sviatok – Deň Matiek. Aj v našej 

obci sme si ho pripomenuli 19.mája 2019 vystúpením našich detí s ich 
kultúrnym programom, ktorý s nimi nacvičila p. Evka Palečeková. 
Celé video z vystúpenia si môžete pozrieť na stránke obce.                                        
                                                                      Ďakujeme !   


