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Z činnosti OcÚ a starostu
obce:
27.8.2016 zorganizoval OcÚ
v spolupráci s DHZ Banský Studenec
Memoriál Gejza Cibulu v Kýbľovačke,
o pohár starostu obce. Ďakujem
všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispali k organizácii tohto podujatia za
pomoc a súťažiacim za reprezentáciu
obce.
9.09.2016 som sa zúčastnil
Slávnostného zasadnutia mestského
zastupiteľstva v Banskej Štiavnici.
27.09.2016 som bol na stretnutí
starostov obcí a primátorky mesta
Banská Štiavnica na Počúvadle.
28.09.2016 som sa zúčastnil na Valnom
zhromaždení OOCR Regiónu Banská
Štiavnica.
3.10.2016 sa uskutočnilo na OcÚ
pracovné stretnutie poslancov OZ
Zoberali sme sa na prípravou
Vianočných trhov ako aj organizácii
verejného zasadnutia OZ.
5.10.2016 sa konala odborná príprava
predsedov krízových štábov na
Okresnom úrade Banská Štiavnica.
Aktivační pracovníci kosili trávu na
verejných priestranstvách, štiepali
a ukladali drevo do kotolne OcÚ, urobili
odrážku na stávkach a očisti sa
záchytné jarky, opravovali válovce pri
Fodorovcach , kosili a čistili cintorín.
-V mesiaci október sa uskutoční
rekonštrukcia mosta smerom na Zvotle,
ktorý je podľa statického posudku Ing.
Juraja Gajdoša v havarijnom stave.
Práce budú prebiehať v dvoch etapách,
najskôr bude opravená najviac
poškodená časť od obchodu Jednota
a v obmedzenom režime bude prejazd
cez dolnú časť mosta. Následne bude
vymenená spodná časť. Most nebude
opravovaný ale na novo vybudovaný.
Dodávateľ bol vybratý z troch
uchádzačov a schválený poslancami
obecného zastupiteľstva a to firma Ing.
Jána Čamaja za sumu 10 393,28 eur
z vlastných zdrojov. Chcem požiadať
občanov ktorí tento most používajú aby
dodržiavali pokyny pracovníkov ktorí
budú na moste pracovať a prejazd
používali len v nevyhnutných
prípadoch. Ďakujem poslancom
obecného zastupiteľstva za ich
pochopenie a aktívny prístup pri
riešení havarijného stavu tohto mosta.

Fotogaléria z osláv 750.výročia prvej písomnej zmienky o našej obci

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu osláv ďakujeme !
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Október – mesiac úcty k starším
Z rokovanie obecného
zastupiteľstva konaného
v júli, auguste, septembri 2016
Schvaľuje:
- Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
- Úprava rozpočtu č. 2/2016
- Návrh plánu hlavného kontrolóra obce za II. Polrok
2016
- Udelenie čestného občianstva obce „in memoriam“
- Udelenie ceny starostu obce p. Marte Mlynárikovej
- Prenájom nebytových priestorov majetku obce –
Kolpašský hostinec
- Oprava uznesenia č. 5/2016 bod č. 4 – vylúčenie
pozemku C KN 1320/19 o výmere 1m2
- Správa nezávislého auditora za rok 2016
- Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska
a domu smútku v obci
- Výstavba rekonštrukcia mosta – smer Zvotle
- Úprava rozpočtu a čerpanie rezervného fondu na
most – havarijný stav

Ako s odpadmi?
Na území obce Banský Studenec sú triedené zbierané
nasledovné zložky

Spoločenská rubrika:
Kladieme Vám veršík do dlaní,
slovo, čo nikdy nezraní,
človeka, čo vážiť si Vás vie,
človeka, čo sa usmeje
keď úsmev mu sám aj daruješ.
Bolesť nech každá sa Vám zhojí,
ten kto v nej žije, vie, že bolí
najviac tá, ktorá ukrytá je v duši,
želáme Vám – no nie preto, že sa to sluší
mať navždy čistú dušu dieťaťa.
Srdečne blahoželáme oslávencom k ich
životnému jubileu:
60. rokov – p. Jaroslav Malatinec
70. rokov – p. Anna Cibulová,
p. Július Hanus
Opustili nás:
p. Jozef Ferenčík vo veku 92 rokov

komunálneho odpadu
Papier:
Patria sem: noviny ,časopisy, kancelársky papier,
reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové
obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier
s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

Sklo:
Patria sem: nevratné obaly zo skla z alkoholických
alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľkové sklo
z okien a dverí ( väčšie množstvo patrí na zberný dvor),
sklenené črepy a pod.

Plasty:
Patria sem:
Neznečistené stlačené alebo zašliapnuté PET fľaše
z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie,
polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD obaly z pracích
a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Kovy:
Patria sem:
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky,
alobal, nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov
obce/ mesta.

Bioodpad:
Patria sem:
Šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad
z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad.

Oznamy:
- V obci sa v dňoch
6.-28.10.2016 uskutoční
zber textilu posteľného
prádla, obuvi a menších
elektrospotrebičov.
Zabalené veci môžete
nosiť pred kultúrny dom
od 7,00 – 15,00h.
- V obci sme rozmiestnili
kontajnery na
veľkoobjemový odpad na
hornom konci pri šmikni
a pri požiarnej zbrojnici.
Je zakázané sypať do nich
biologický, nebezpečný
odpad, trávu, konáre,
zeminu ako aj odpad
určený na separáciu.
-Obecná knižnica býva
otvorená od 15,00 –
16,00 každú stredu.
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