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MESAČNÍK PRE OBEC ŠTIAVNICKÉ BANE

OZVENA
Za účasti všetkých poslancov 

konalo sa 27.februára 2006 verejné 
rokovanie obecného zastupiteľstva, 
ktoré viedol starosta obce PaedDr. 
Milan Ernek. V rozsiahlom progra-
me rokovania bola najdôležitejšia 
správa o hospodárení v roku 2005 
a správa o činnosti obecného 
úradu v tom istom roku. Oba doku-
menty sú zverejnené v tomto vyda-
ní OZVENY. OZ správy zobralo po 
diskusii na vedomie. V súlade so 
zákonom č.49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu, ktorý určuje 
postavenie obce pri zachovaní, 
ochrane, obnovy a využívania 
pamätihodností obce rozhodlo OZ 
o utvorení a odbornom vedení evi-
dencie pamätihodností a zároveň 
zaradilo objekt Kalvárie na Hornej 
Rovni a súsošie na stĺpe Immacu-
lata na Vindšachte, ktorých vlast-
níkom je obecný úrad. Vlastníkom 
Plastiky na stĺpe Sv. Anny je Paták 
Peter a Terézia z Trnavy.

OZ prijalo postup pri vybavovaní 
sťažností v súlade so zákonom č. 
152/1998 Z.Z. o sťažnostiach. Ne-
súhlasilo s odpredajom pozemku 
p. Farbiakovi na Richnave, súhla-
silo s oplotením pozemku, ktorý má 
v dlhodobom nájme p. J. Kališek. 
OZ vzalo na vedomie prípravu zria-
denia verejného prístupu na internet 
v informačnom stredisku na obec-
nom úrade. Poslanec Milan Ernek 
ml. sponzorsky umožnil využitie 
stránky www.stiavnickebane.sk pre 
obec. Zároveň financoval jej grafic-
ké zhotovenie z podkladov, ktoré 
poskytol obecný úrad. Poslanec 
Ján Daubner informoval o príprave 
FK Baník na jarnú sezónu.. V rôz-
nom informoval starosta o postupe 
pri získavaní prehľadu o chovate-

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

FAŠIANGOVÉ RADOVÁNKY

ľoch hydiny a vtáctva obci. Zoznam 
bude do 3.marca 2006 odovzdaný 
Regionálnej veterinárnej a potravi-
novej správe v Žiari nad Hronom. 

Diskusia bola zameraná na prípra-
vu ďalších projektov pre rok 2006 
ako aj situáciu spôsobenú veľkým 
množstvom snehu.

Na koniec fašiangového obdobia bolo veselo. Karneval sa 
konal na základnej škole, na materskej škole, v so-
botu v priestoroch kultúrno-spoločenského strediska 
a v Kultúrnom dome na Hornej Rovni. Všade bolo veselo a veľa 
pekných a vtipných masiek. Ďakujeme organizátorom.
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V treťom, predposlednom 
roku volebného obdobia bola 
pozornosť sústredená na dokon-
čenie hlavnej úlohy rozvoja obce 
– dokončenie rekonštrukcie vodo-
vodu na Hornej Rovni, rekonštruk-
ciu miestnych ciest a chodníkov 
a historického objektu Zvonice. 
Spolu s ukončenou plynofikáciou 
kúrenia na škole boli uvedené 
akcie v roku 2005 predmetom 
vecnej a finančnej kontroly Pôdo-
hospodárskej platobnej agentúry 
a finančnej správy. Zároveň bol 
vykonaný pravidelný audit hospodárenia a kontrolná činnosť hlavnej 
kontrolórky. Ako už bolo viackrát uvádzané išlo o takmer 25 miliónov 
Sk v rámci predstupového programu SAPARD a 3,5 mil. Sk z mi-
nisterstva životného prostredia. Zároveň obecný úrad vypracoval 
a predložil v prvej polovici roka 2005 projekt na finančné prostriedky 
zo štrukturálnych fondov na opravu ďalších ciest v objeme 11,4 mil. 
Sk. Zatiaľ nebola obec informovaná o úspešnosti projektu. Hľadala 
sa možnosť získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu ha-
varijného stavu kanalizácie a ČOV, na rekonštrukciu bývalej budovy 
materskej školy, dokončenie projektu celoobecného vodovodu a 
rekonštrukcie niektorých kultúrnych pamiatok. Časť z týchto úloh 
prešla do roku 2006. Významnou oblasťou ekonomických úloh 
v roku 2005 bolo zavedenie separovaného zberu v obci. Úspešný 
postup umožnil v roku 2005 znížiť poplatky za odvoz a uskladnenie 
odpadu. Prínosom pre obec je členstvo v Združení pre separovaný 
zber so sídlom v Pukanci. Aj keď sa situácia podstatne zlepšila, 
problémom zostáva členitosť terénu a dostupnosť pri zvoze, čo sa 
prejavuje hlavne v zimnom období. Aktívne podporujeme výstavbu 
lyžiarskeho Ski Centra s vrcholovou stanicou lanovky a zjazdovky 
na Veternom sedle. Jeho realizáciou sa vytvára priestor pre podni-
kateľskú činnosť občanov i rozvojovú výstavbu obce v priestoroch 
našich objektov na Hornej Rovni.

Vážnym problémom v obci je vysoká nezamestnanosť. Žiaľ, 
obec nemôže priamo tento stav zlepšiť. Nepriamo je daná možnosť 
pomôcť občanom v rámci aktivačných prác, ktoré organizuje obec 
a tak dáva možnosť si prilepšiť sumou 1 700 Sk za odpracovaných 
16 hodín týždenne.  Záujem o túto činnosť je však malý. K 31.12. 
2005 je v obci evidovaných 105 nezamestnaných, čo tvorí mieru 
nezamestnanosti 31,16 %.  Oproti tomu istému termínu roku 2004 
ide o zvýšenie o 23 uchádzačov  čo je viac o 7,86 % - najviac v okre-
se Banská Štiavnica, kde je k 31.12.2005 miera nezamestnanosti 
v priemere 20,41 %.

Aj v roku 2005 pokračovala zodpovednosť obce pri presune 
kompetencií. Ide hlavne o zriaďovateľskú povinnosť v rámci škol-
stva, sociálnu starostlivosť, matriku, stavebné veci, vodný zákon, 
zákon o ovzduší, životné prostredie. Táto zodpovednosť vyžaduje 
predovšetkým zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov obec-
ného úradu vzhľadom na častú novelizáciu zákonov, vyhlášok a na-
riadení.  Napríklad na úseku stavebného úradu bolo v roku 2005 
realizovaných 49 rozhodnutí a ďalších činností. Zodpovednosť sa 
zvyšuje aj v oblasti vodného hospodárstva, správcovstva vodovod-
nej siete, výrubu stromov, ochrany pamiatok a podobne.

Aj v našej obci dochádza k poklesu obyvateľov. V rokoch 2001 
- 2005 sa narodilo 32 a zomrelo 63 / v roku 2005 – sa narodilo 9 a 13 
zomrelo/. V súčasností má obec 842 obyvateľov. Relatívnu stabilitu 
obyvateľstva v rokoch 2001-2005 spôsobuje počet prisťahovaných 
98 a odsťahovaných 72.

V sociálnej oblasti zabezpečovala obec opatrovateľskú služ-
bu pre 6 občanov a sociálnu pomoc v rámci aktivačných prác 
2 občanom. Finančné prostriedky na opatrovateľskú službu sú 

ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU V ROKU 2005
z podielových daní, ktoré dostá-
va obec, každoročne znižované. 
Prostredníctvom školy v škol-
skom roku 2005/2006 dostávajú 
rodiča v hmotnej núdzi príspevok 
na stravu, motivačný príspevok 
/štipendium/ príspevok na  učeb-
né pomôcky. Z okolitých obcí 
dostávajú všetky deti príspevok 
na dopravu do školy.

Obec prevádzkuje základnú 
školu s materskou školou. Fi-
nančné prostriedky, ktoré obec 
dostáva zatiaľ nekráti a v plnej 

výške poskytuje škole na prenesené aj originálne kompetencie. Tie 
sú limitované podľa počtu žiakov. Aj keď sa na škole urobilo veľa  
pozitívneho, hlavne v oblasti racionalizácie prevádzky - plynofikácia, 
premiestnenie materskej školy zo samostatnej budovy do hlavnej 
budovy a pod. počet žiakov je nízky a môže spôsobiť problémy s fi-
nancovaním. Potešujúcim javom je skutočnosť, že do 1.ročníka od 
budúceho školského roka sa zapísalo 19 detí. V roku 2005 odišli zo 
školy študovať na gymnázium 4 žiaci, na stredné odborné školy 10 
žiaci , na stredné odborné učilištia 4 žiaci.

Aj v roku 2005 sa uskutočnili podujatia, ktoré si začínajú bu-
dovať tradíciu – Deň rezbárov, Predvianočný  trh, Dobrá novina 
- mladých koledníkov Púťové podujatia na Hornej Rovni. Sme radi, 
že skôr narodení si nájdu každý utorok cestu do klubu dôchodcov. 
Oceňujeme aktivity a reprezentáciu obce Dobrovoľným hasičským 
zborom a Futbalovým klubom Baník Za organizovaním týchto akti-
vít sú naši obetaví spoluobčania a sponzori. Všetkým patrí úprimné 
poďakovanie. To patrí aj Obecnému hasičskému zboru, ktorého 
členovia sú pripravení kedykoľvek pomôcť pri ochrane majetku o ži-
votov našich občanov i pri zásahoch mimo  obce. Veľmi dôstojne 
sme si v roku 2005 pripomenuli 80.výročie založenia Dobrovoľného 
hasičského zboru.

Obec sa usiluje o dobrú spoluprácu a partnerstvo. V rámci 
združenia región Sitno, ktorého starosta je predsedom rady úzko 
spolupracujeme s mestom Banská Štiavnica, obcami a ďalšími 
členmi združenia, sme členmi Vidieckeho parlamentu, Únie histo-
rických miest a obcí, už spomínaného Združenia pre separovaný 
zber, Združenia miest a obcí Slovenska. Veľmi si vážime spoluprácu 
s obcami, kde pôsobil spisovateľ Ján Palárik – k obciam Raková, 
Hronské Kľačany, Starý Tekov, Majcíchov, pribudla Slovenská 
samospráva v Budapešti. Prínosom je sponzorská spoluprácu 
s Pivovarom Steiger Eduard Rada a.s. v oblasti športu, kultúry 
a propagácie obce.

Obec oceňuje spoluprácu s miestnym Farským úradom, 
Pamiatkovým úradom, pracovisko Banská Štiavnica, Slovenskou 
agentúrou životného prostredia, pracovisko Banská Štiavnica, Úra-
dom práce sociálnych vecí a rodiny, Obvodným úradom životného 
prostredia a ďalšími .

K lepšiemu poznaniu histórie a prírody v obci prispejú náučné 
chodníky, ktoré v roku 2005 začala budovať SAŽP v rámci Geopar-
ku ako aj činnosť informačného strediska vybudovaného tou istou 
inštitúciou .

V roku 2005 zasadalo obecné zastupiteľstvo 10 krát. Jedno 
rokovanie bolo na Hornej Rovni. Starosta obce sa zúčastnil verej-
ného stretnutia s chatármi na Richňave. Celkom bolo prijatých 57 
uznesení. Najaktívnejšie pracovala stavebná komisia a komisia so-
ciálnych vecí. Všetci poslanci sa veľmi aktívne zapájali do riešenia 
problémov obce. Nielen slovne aj  vecnou podporou, čím významne 
prispeli k plneniu volebných predsavzatí.

PaedDr. Milan Ernek
starosta obce
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Plnenie rozpočtu v roku 2005 bolo nasledovné :

P r í j m y  :  

Výnos dane   od DÚ  3.941.231,-     Sk
Daň z nehnuteľnosti    467.122,15,- Sk
Daň za psa    7.650,-      Sk
Daň za hracie automaty    45.000,-      Sk
Daň z ubytovanie  198,-      Sk
Ostatné poplaatky      46.985,-      Sk
Poplatok za PDO    168.637,-     Sk
Príjem z  prenajatých pozemkov   1.564,-     Sk
Prenájom nebytových 
priestorov a bytov   93.777,-     Sk
 Poplatok za vodu                   492.571,58   Sk
Príjem od ZŠ          720,-     Sk
Stravné  ŠJ       44.805,-    Sk
Úroky   3.724,87  Sk
Granty zo Št.rozpočtu
/ matrika ,ZŠ, 
ostatné granty, akt.práce /   5.188.337,-     Sk

Príjmy celkom  :      10.502.322,60  Sk
                  ===============

V ý d a v k y  :

Obecná správa      
Výdavky celkom činili sumu 2.699.860,80   Sk , ktoré sú 

nasledovné : mzdy pracovníkov obce, odvody do jednotlivých 
poisťovní,  spotreba elektrickej energie, telefonne poplatky, 
poštovné, stravné lístky, všeobecný materiál, kancelárske potre-
by,cestovné, rôzne školenia,poistky obecného úradu, kultúrneho 
domu, za autá.

M a t r i k a - iné všeobecné služby: Výdavky celkom  v 
sume 104.321,-  Sk - mzda a odvody do jednotlivých poisťovní.

Nákup tlačív.
Požiarna ochrana: Výdavky v roku 2005 predstavovali 

sumu 92.504,62  Skk, ktoré pozostávajú zo spotreby elektrickej 
energie, nákup  PHM na súťaže, pri zásahoch, nákup pracov-
ných odevov, nákup špeciálneho materiálu, poistka požiarnikov, 
odmeny členom obecného hasičského zboru.

Vodné hospodárstvo : Výdavky činili v roku 2005 celkom  
313.232,50  Sk. 

Spotreba elektrického prúdu na výrobu vody, bežná údržba, 
materiál na opravu porúch - havarijný stav na vodojeme Kopani-
ca,vodné a stočné  za odber vody H.Roveň,dovoz vody.

Verejné  osvetlenie : Výdavky  činili čiastku   192.967,50  
Skk  , ktoré boli za spotrebu elektrickej energie a nákup výbojok 
, oprava verejného osvetlenia.

Športové služby : Výdavky činili v sume  195.651,50  Skk, 
ktoré boli za autobus, dotácia pre futbalistov,spotreba el.ener-

SPRÁVA O ČINNOSTI HOSPODÁRENIA  
OBCE  ŠTIAVNICKÉ  BANE ZA ROK 2005

gie./ Z toho  90.000,- sponzorstvo od Pivovar Steiger Eduard 
Rada  a.s./.

Kultúra  : Výdavky celkom v sume   48.623,50  Skk.
Výdavky boli  za elektrickú energiu, vydávanie novín - tlači-

arenske služby,príspevok pre kostol .

Sociálne veci : Výdavky na sociálne veci v r. 2005 boli v 
čiastke 293.631,-  Sk a to za opatrovateľkú službu, vybavenie 
pohrebu p.Elene Frankovej , štipendium, stravné,  návšteva Klu-
bu dôchodcov pri príležitosti októbra Mesiaca úcty k staším.

Ostatné služby : Výdavky celkom  68.953,02  Skk , v kto-
rých sa nachádza úhrada auditu , rôzne poplatky banke, mzda 
hlavnej kontrolórky, odmeny poslancom OZ.

Cestná doprava a údržba miestnych komunikácií : Vý-
davky na tomto úseku predstavovali sumu 210.054,50  Skk, čo 
je ná nákup PHM, oleja na preorávanie  v zimnom období, opra-
va traktora, nákup náhradných súčiastok do traktora, odmena za 
vykonané práce mimo pracovného pomeru.

Cestovný ruch -celkom výdavky  10.948,- Skk  za prenájom 
WC na Richňave a pláži.

Nakladanie s odpadmi : Výdavky v roku 2005 činili sumu 
178.717,-  Skk.Jednalo sa o platby za vývoz kontajnerov a Tatia-
ru Pukanec za odvoz separovaného zberu.

Rozvoj obcí : Výdavky činili v sume 90.036,50  Skk, ktoré sú 
za nákup materiálu potrebného na údržbu v obci, dielni, nákup 
PHM na kosenie cintorínov a parkov, 

Výdavky celkom 5.380.790,22  Sk
Výdavky  ZŠs MŠ predstavovali sumu 6.198.946,678   Skk.

Kapitálový príjem činil 527.197,50  Skk- z predaja pozemkov. 
Kapitálový výdaj   v sume  9.599.794,-   Skk - výdaj na úhrady 
Sapardu  a 48.300,- Skk za projektovú dokumentáciu na opravu 
miestnych komunikácií.

Obec Štiavnické Bane k 31.12.2006 mala trvale zamestnaných pracovníkov 6, s úväzkom 0,5 jednu upratovačku  a s ma-
lými úväzkami opatrovateľky v počte 6. Obec  Štiavnické Bane mala stanovený rozpočet pre rok 2005 v sume 4.070,- tis. 
Sk,v mesiaci júli bol  rozpočet upravený na sumu 4.891,- tis. Sk .
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Jubilanti
Január Február 2006

 Mária Káčerová  80 rokov
 Peter Bazálik 70 rokov
 Mária Regulová 65 rokov
 Miloslav Vozár  60 rokov
 Viera Čierna   60 rokov
 Ivan Sajvald     50 rokov
 Alena Bahílová  50 rokov
 Ján Haško 50 rokov

Uzavreli manželstvo
Január Február 2006

 Júlia Heilerová a Richard Ďurian
Jana Vicianová a Dušan Tulipán

Prisťahovaní 
Január Február 2006

Roman Ivanič
Slavomíra Blahútová

Martin Blahút

Odsťahovaní
Január Február 2006

Ivana Výbochová
Ing.Boris Katuščák

Ladislava Sarvašová
Jakub Sarvaš

Júlia Ďurianová
Dominka Heilerová

NARODENÍ 
Január Február 2006

Jakub Buzalka

ZOMRELI
Január Február 2006

Milan Sarvaš  
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22.12. - 20.1.  Kozorožec
Je to znamenie zemi, veľmi sa 

hodí s býkom a pannou.Majú veľa 
spoločných vlastností, venujú sa prá-
ci, športu a vzdelávaniu. Sú milovníci 
jedla, sú spoločenskí a vedia vždy 
ochotne poradiť a pomôcť. Sú vý-
bornými lekármi, vedeckými pracov-
níkmi, umelcami a podávajú vysoké 
športové výkony. 

V neskoršom veku majú zdravot-
né problémy s nohami, žalúdkom.

21.1. - 19.2. Vodnár
Je to znamenie vzdušné, najlep-

Horoskopy
šie sa hodí s váhami a  blížencami. 
Všetky tri znamenia majú veľa 
spoločného a každý z nich chce žiť 
nezávisle.V domácnosti sa vedia o 
všetko dôkladne postarať.Sú láskaví, 
radi majú spoločnosť niekedy by mali 
porozmýšlať o svojej životospráve. V 
zamestnaní sa hodia za pedagógov, 
vedúcich pracovníkov, neznášajú 
keď niekto prevyšuje ich schopnosti, 
vtedy sú roztržití.

Medzi ich základné zdravotné 
problémy patrí bolesť chrbtice, vy-
soký tlak, v neskoršom veku trpia 
chorobou ľadvín.

Tabuľka po jesennej 
časti sezóny 2005/2006

1. Dolné Hámre     29   bodov
2. Nová Baňa   28   bodov
3. Podlavice   26   bodov
4. Dudince    24   bodov
5. Radvaň     21   bodov
6. Žarnovica    21   bodov
7. Štiavnické Bane 19   bodov
8. Hrochoť   18   bodov
9. Č. Balog    18   bodov
10. Priechod    11   bodov
11. Kováčová  11   bodov
12. D. Niva 10   bodov
13. Detva  9   bodov
14. Žiar B   7   bodov

Prípravné zápasy
Banská Belá – Štiav. Bane   2:6
Poniky – Štiav. Bane        3:1
Vyhne – Štiav. Bane      1:3
Hliník n.Hr. – Štiav Bane   5:1

FUTBALOVÉ  OKIENKO

ŠTATISTIKA 
v Počet obyvateľov k 31.12.2005 -   842 – priemerný vek je 39,83
v Počet žien            425 – priemerný vek je 41,72
v Počet mužov   417 – priemerný vek je 38,88
v Počet narodených v roku 2005 –  9
v Počet zomretých v roku 2005 –   13
v Počet narodených 2001 – 2005  –   32
v Počet zomretých    2001 –  2005 – 63
v Počet prisťahovaných 2001 – 2005 – 98
v Počet odsťahovaných 2001 –  2005 –   72
v Počet evidovaných nezamestnaných k 31.12.2005 –  105 

Jarná časť
 

26.marca 2006 o 15.00
Kováčová – Štiavnické Bane 

2.apríla 2006 o 15.30
Radvaň – Štiavnické Bane 

9.apríla 2006 o 15.30 
Štiavnické Bane – Čierny Balog

16.apríla 2006 o 16.00    
Detva – Štiavnické Bane     

23.apríla 2006 o 16.00   
Štiavnické Bane – Nová Baňa   

30.apríla 2006 o 16.00   
Dudince – Štiavnické Bane   

7.mája 2006 o 16.30
Štiavnické Bane – Žarnovica

14.mája 2006 o 16.30
Podlavice – Štiavnické Bane

21.mája 2006 o 17.00
Štiavnické Bane – Žiar B

28.mája 2006 o 17.00
Dobrá Niva – Štiavnické Bane

4.júna 2006 o 17.00
Štiavnické Bane – Dolné Hámre

11.júna 2006 o 17.00
Hrochoť – Štiavnické Bane

18.júna 2006 o 17.00
Štiavnické Bane – Priechod


