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Novoročný príhovor
starostu obce
Vážení spoluobčania, chalupári, chatári ako aj návštevníci našej obce.
Dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil na začiatku Nového roka 2020.
Minulý rok 2019 zostáva už len v našich spomienkach, pocitoch a činoch. Spoločne sme ho prežili
v každodenných radostiach i starostiach. Niekedy sme boli úspešní inokedy trochu menej úspešní, vždy to však
záviselo od toho, ako sme sa na naše problémy a starosti pozerali. Teda kým nezmeníme uhol pohľadu na svoj
osobný hodnotový rebríček, ťažko môžeme očakávať, že sa pretvorí naše okolie, celá naša spoločnosť. V tejto
súvislosti je potrebné pripomenúť si, že nie vždy sa dá vyhovieť požiadavkám každého občana. Z môjho postavenia
starostu obce sú vždy na prvom mieste záujmy obce a občanov ako celku. Nie záujmy jednotlivcov alebo skupín,
ktoré sa snažia presadiť svoje záujmy nad záujmami obce.
Som rád, že aj v minulom roku sme spoločne pripravili viacero kultúrnych a spoločenských podujatí od tých
tradičných ako sú: Domáci ples, Maškarný bál pre deti s pochovávaním basy, Spomienkové stretnutie k výročiu
oslobodenia obce, Pálenie Moreny a Veľkonočné trhy, Stolnotenisový turnaj, Stavanie mája, Pálenie vatry, Deň
matiek a otcov, Deň detí, Kolpašská púť, Úcta k starším, stretnutie s jubilantami a uvítanie detí do života, Čítanie
pre deti, Vianočné trhy a príchod sv. Mikuláša. Ako aj tie, na ktorých sa organizačne podieľala obec: Slávnosť pri
kaplnke sv. Floriána, Pobožnosť pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého, Triatlon kros, Guláš u Mira, Zájazd do
Osvienčimu, Zájazd do Wieliczky a Krakova, Pečenie perníkov, Vianočný program „ Vyšla hviezda nad
Betlehemom“. Žiaľ veľakrát musím konštatovať, že naši občania nemajú záujem sa na nich zúčastniť. Stretáva sa na
nich len pár tých istých ľudí. Pritom organizované nie sú za účelom zisku, ale pre zábavu a utuženie medziľudských
vzťahov.
V uplynulom roku sme získali finančné prostriedky cez SAŽP na turistický prístrešok, ktorý zároveň slúži aj ako
autobusová zastávka pri kultúrnom dome. Premiestnili sme autobusovú zastávku na dolnom konci na bezpečnejšie
miesto. V roku 2017 sme sa zapojili do projektu PRV na prídavné zariadenia, ktorý však bol vyhodnotený až v roku
2019. Keďže sme boli úspešní, tak očakávame že v tomto roku pribudne v našej obci samohybný šmykom riadený
kolesový nakladač, posuvný podkop s lopatou a čelná snehová fréza v hodnote 57 000 eur bez spoluúčasti obce.
V tomto istom roku sme sa zapojili cez Mikroregión Hlinické Pohronie do projektu na spracovanie biologicky
rozložiteľného odpadu do dnešného dňa nie je isté, či kompostéry reálne aj dostaneme hoci sme úspešní boli.
Vždy si vážim dobré a povzbudivé rady občanov, Vašu podporu, spoluprácu, ochotu i toleranciu. Nájsť správnu
cestu si ale vyžaduje prijať veľa kompromisov, umenie presvedčiť sa navzájom o správnosti krokov a prijať spoločne
správne rozhodnutia ako aj vopred posúdiť dôsledok svojho konania a vedieť niesť aj zodpovednosť.
Preto si nesmierne vážim pomoc spoluobčanov, ktorí prichádzajú s dobrými nápadmi, radami, ale aj dobre
mienenou kritikou a tak prispievajú k rozvoju celej našej obce. Sú medzi nami však aj takí, ktorí sa nezúčastňujú na
žiadnych podujatiach usporiadaných obecným úradom, ani sa nijakým spôsobom nezapájajú do diania v obci, ale
neustále kritizujú a poukazujú na to, že sa v obci nič nerobí a cítia sa nedocenení. Tým znevažujú prácu väčšiny
občanov našej obce nielen v obci, ale aj mimo nej.
Poďakovanie patrí Vám, ktorým záleží na našej obci za to, že akýmkoľvek spôsobom pomáhate pri rozvoji
našej obce, ďakujem tiež členom DHZ ako aj spolku žien pri OcÚ.
Ďakujem za spoluprácu poslancom OcZ, ktorá nás sprevádzala po celý rok, ktorý bol náročný, neraz
komplikovaný. Aj keď sme boli nútení prijať niektoré nepopulárne rozhodnutia tieto boli v prvom rade zodpovedné
a správne.
V tomto roku budeme riešiť úlohy v investičnej oblasti a to v rekonštrukcii obecného domu/Kubovie/ na
Hasičskú zbrojnicu na ktorú sme získali nenávratný finančný prostriedok 30 000 eur a na miestnosť pre komunitnú
činnosť v tomto dome, kde sme získali cez MAS Zlatá cesta 27 341eur.
Na záver môjho príhovoru vyslovujem želanie:
“ Vážme si jeden druhého, majme radi našu obec, zachovajme si úctu jeden k druhému „.
K tomu Vám želám spoločne s poslancami OcZ a zamestnancami obce, veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa trpezlivosti
pri riešení problémov v každodennom živote.
Želám Vám šťastný Nový rok 2020 !
Pavol Santoris

-

Od 1.1.2020 sa zvýšil poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na 25 Eur / 1
osoba /rok
Sadzba dane za ubytovanie 0,80 € /osoba/prenocovanie

-

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva v obci Banský Studenec sa určujú a stanovujú takto:

a/ do 10 m2...............13 EUR ročne
do 20 m2............. 26 EUR ročne
do 30 m2............. 28 EUR ročne
b/ za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom mieste verejného priestranstva je poplatok
3,30 EUR na celý deň.
- Poplatok za hrobové miesto 2 Eurá/ hrob/rok
- Poplatok za rozvoj :
- Sadzby poplatku za rozvoj
(1) Obec stanovuje poplatok za rozvoj v celom katastrálnom území obce.
(2) Obec stanovuje za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby sadzby poplatku:
a) pre stavby na bývanie: 35,00 € / m2
b) pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 35,00 € / m2
c) pre priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 35,00 € /
m2
d) pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou: 35,00 € / m2
e) pre ostatné stavby: 35,00 € / m2

S výberom miestnych daní a poplatkov sa začne
od 1.2.2020
Štatistika v obci k 31.12.2019
Počet obyvateľov -

454 obyvateľov

Počet narodených detí - 2 deti
Počet úmrtí -

6 občanov

Počet prihlásených -

18 občanov

Počet odhlásených -

15 občanov

