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                                                               Noviny  obce   Banský Studenec   www.banskystudenec.s k     vydanie 1 /2017     

   Čarovné Vianoce v našej obci .... 

    

  

 

 

 

 

 Novoročný príhovor        
     starostu obce  

         Vážení a milí spoluobčania, chatári, 
chalupári a návštevníci našej obce. 
         Rok 2016, ktorý sme prežili 
v každodenných radostiach i trápeniach, 
zostane už len v našich spomienkach 
a v našich činoch. Nepochybujem , že 
v mnohých prípadoch je ťažké rozlíšiť 
veci, ktoré je možné a vlastne nevyhnutné 
meniť, alebo sa s ich stavom minimálne 
nezmieriť. Dennodenne sme svedkami, 
ako sa niekto v našom okolí dožaduje 
uznania či pochvaly a pritom sám podáva 
ľuďom kamene namiesto chleba. 
Hľadáme vinu v inom a pritom často nie 
sme ochotní preskúmať, či vinník 
nespočíva v nás samých. Koľko energie 
vynakladáme v zápase o majetky 
a hmotný blahobyt a ani nepostrehneme 
ako nebadane strácame to skutočné 
bohatstvo – priateľstvo, pokoj duše 
a pocit zmysluplnosti vlastného života.                                                                                                           
       Viem, že sú medzi nami mnohí, ktorí 
ochotne pomáhajú a sú takmer pri 
každom podujatí, patrí im veľká vďaka 
a náš rešpekt. Sú však aj takí, ktorým je 
život v obci ľahostajný. Chcem osloviť 
práve ich, aby pomohli, keď to bude čo 
len trochu možné. Robíme to pre nás 
všetkých, ktorí žijeme v našej obci. 
Obecný úrad či starosta nie je celá obec, 
ako si možno niekto myslí. Starosta je 
motorom, v našom prípade žiaľ 
s obmedzeným výkonom a obec ste Vy -  
jej obyvatelia. Je potrebné si uvedomiť, že 
mnohé úlohy, ktoré chceme urobiť, si 
musíme spraviť sami.  
       V minulom roku sme si pripomenuli 
750. výročie prvej písomnej zmienky. Bola 
to najvýznamnejšia udalosť v našej obci. 
Na oslavách sa zúčastnilo takmer 150 
rodákov, ale aj nás obyvateľov obce 
a hostí. Ďakujem vám ktorí ste pomáhali 
pri organizovaní tohto podujatia. 
       Milí spoluobčania, želám Vám v mene 
OcZ, zamestnancov OcÚ veľa síl a šťastia 
v každodennom živote, pevné zdravie 
a pohodu. Nech Vám robia radosť Vaši 
potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť 
z prítomnosti Vašich najbližších. Želám 
Vám, aby sme sa všetci stali zárukou 
toho, čo má v našich životoch skutočnú 
cenu. 
        Želám Vám úspešný, pokojný 
a láskou naplnený rok 2017 !  
 
                 Pavol Santoris, starosta obce  
 

 

         PRIPRAVUJEME  

  v mesiaci február ...... 

25.02.2017 Pochovávanie 

basy. Bližšie informácie 

budú ešte upresnené. 

 

Detský karneval – dátum 

bude tiež upresnený. 

 

http://www.banskystudenec.sk/
http://www.banskystudenec.sk/
http://www.banskystudenec.sk/
http://www.banskystudenec.sk/
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                                  OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE 

Správa o činnosti od posledného zasadnutia OZ ktoré sa konalo dňa: 

08.12.2016. 

- 12.12.2016 som bol v SAZP v Banskej Bystrici odovzdať knihu 
o našej obci ako povinnú prílohu k dotácii ktorú sme od agentúry 
dostali. 

- 14.12.2016 som bol na Okresnej prokuratúre na vyhodnotenie 
kontroly Evidencie školopovinných detí, pani prokurátorka nemala 
žiadne výhrady. 

- 20.12.2016 som sa na pozvanie Banskoštiavnicko-Hodrušského 
spolku zúčastnil stretnutia v Hodruši Hámre. 

- 26.12.2016 sme mali peknú slávnosť v KD pod názvom Čarovné 
Vianoce, zúčastnili sa na ňom aj zástupkyňa starostu pani Adriána 
Balážová, poslankyne OZ pani Mária Oravcová a Zuzana Kašiarová, 
celé toto podujatie zorganizovala a s našimi deťmi pripravila Eva 
Palečeková za to jej patrí naše poďakovanie. 

- 7.01.2017 som sa na pozvanie predsedu DHZ Svätý Anton, spolu 
s veliteľom DHZO Alojzom Balážom zúčastnil na Výročnej členskej 
schôdze DHZ vo Svätom Antone. 

- 10.01.2017 o 11 00 hodine som bol na pozvanie riaditeľa 
Obvodného oddelenia v Banskej Štiavnici pána Čerňanského na 
oddelení PZ k nepriaznivej situácii v našej obci /úmyselne rozliaty 
olej na hrádzi Tajchu, rozbité kabínky na Tajchu, pokus o krádež 
v predajni Jednota, podpálenie sena na Farskom/  

-                      o 12 30 hodine som bol u riaditeľa ÚPSVR pána 
Zorvana. 

- 11.01.2017 som sa na pozvanie pani primátorky zúčastnil 
Slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej 
Štiavnici. 

- 13.01.2017 sa konala VČS DHZ Banský Studenec, na ktorej sa 
zúčastnila aj zástupkyňa starostu  pani Adriána Balážová 
a poslankyňa OZ pani Mária Oravcová. Na programe bola aj voľba 
výboru DHZ. Chcem poďakovať členom starého výboru za ich prácu 
a novénu výboru želám veľa úspechov v ich práci. Ďakujem 
všetkým členom DHZ, ktorí sú aktívni v činnosti DHZ ako aj za 
prácu, ktorú vykonávajú pre obec. Ďakujem členom DHZO, ktorí sa 
zúčastnili na hasení Kontajnera pri pánovi Antošíkovi  a 
likvidácii horiaceho sena na Farskom. 

- Na schôdzi sa zúčastnili aj príslušníci PZ a oboznámili nás 
s bezpečnostnou situáciou v obci. 

- 18.01.2017 sme sa s Evou Palečekovou zúčastnili na slávnostnom 
oceňovaní osobností kultúry ZUČ, organizátorov a podporovateľov 
amatérskej kultúry regiónov ŽH, BŠ, ŽC v POS ŽH na pozvanie pani 
Eleny Žňavovej riaditeľky POS v ZH. 

- 19.01.2017 som sa so zamestnankyňami OcÚ zúčastnil školenia 
DCOM k elektronizácii verejnej správy v Hliníku nad Hronom. 

- 23.01.2017 sa konalo na podnet pani Nadeždy Babiakovej 
primátorky mesta BŠ pracovné stretnutie Krajského pamiatkového 
úradu niektorých starostov, zástupcov krajského stavebného 
úradu, SVP, OÚ odboru životného prostredia, CHKO Štiavnické 
vrchy, MK SR.K výstavbe okolo Tajchov v ochranných pásmach 
UNESCO.  

- O 18 00 hodine sme mali na OcÚ pracovné stretnutie, na ktorom sa 
zúčastnili poslankyne OZ Adriána Balážová, Zuzana Kašiarová, 
Mária Oravcová ako aj hlavný kontrolór obce RNDr. Bačík. Témou 
bola príprava  zasadnutia OZ. 

-  Pracovníci, ktorí pracujú cez ÚPSVR čistili verejné priestranstvá od 
snehu a nakoľko našu obec nepostihla snehová kalamita práce 
vykonávali postupne bez väčších problémov.  

 

 

 

                Z rokovania OcZ konaného v januári 2017 

- Schválenie návrhu VZN č. 1/2017 o sociálnych službách  

Využitie prepravnej služby  
- na prepravu do zdravotníckych zariadení v meste Banská 

Štiavnica  

- na prepravu do zdravotníckych zariadení mimo mesta 
Banská Štiavnica   

- na prepravu do zariadení sociálnych služieb v okrese 
Banská Štiavnica  

- na prepravu na nástup / ukončenie kúpeľnej liečby mimo 
mesta Banská Štiavnica  

  

§7 Výška a spôsob úhrady za prepravnú službu  
(1) Výška úhrady obce Banský Studenec  za prepravnú službu 

poskytovateľovi je:  

  

  Cena za km jazdy  
do mesta Banská 
Štiavnica  

Cena za km 
mimo mesta 
Banská 
Štiavnica  

Občan ŤZP  0,30 €  0,10 €  

Občan s 
nepriaznivým 
zdravotným 
stavom  

0,30 €  0,10 €  

Senior nad 65 r.  0,30 €  0,10 €  

  

(2) Spôsob úhrady za poskytovanie prepravnej služby:  

a) prijímateľ sociálnej služby zaplatí poskytovateľovi v 
hotovosti sumu za najazdené km.  

b) za úhradu (platbu) dostane prijímateľ od poskytovateľa 
prepravnej služby príjmový    pokladničný doklad o výške 
úhrady za túto službu.  

_________________________________________________ 

  

- Oznamujeme občanom, že s výberom daní v našej 
obci sa začne od 15.02.2017 

 
  
         Spoločenská rubrika :  

               Narodila sa:  

                       Eliška Filusová  

Blahoželáme ....             

 


