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Silvestrovský forehand
Koniec roka v Pukanci sa spája nielen s najkrajšími
sviatkami v roku, ale už šiesty raz aj so sviatočným
stolnotenisovým turnajom. Stolní tenisti si tento rok dali
zraz v telocvični základnej školy a počas silvestrovského
dňa dali zbohom roku 2016. V troch súťažných kategóriách
– muži, ženy, deti, sa prihlásilo celkovo 28 hráčov. Okrem
dobrej zábavy a športových výkonov pri stolnom tenise
bola v ponuke aj silvestrovská kotlíková kapustnica nielen
pre domácich, ale aj pre hráčov z blízkeho a širšieho okolia.
Organizátor podujatia, ktorým bola TJ Tatran Pukanec,
pripravil pre súťažiacich štyri hracie stoly, na ktorých sa v
jednotlivých kategóriách hralo systémom každý s každým.
Po poriadnej zápasovej porcii sa hralo play – off.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali: u žiakov na
treťom mieste Matúš Kyseľ z Pukanca, druhý bol Miroslav
Ištok a víťazom sa stal Simon Ištok – táto súrodenecká
dvojica bola z Nitry. V ženskej kategórii sa spomedzi
šiestich súťažiacich umiestnila Michaela Rusnáková
z Bratislavy, ako druhá Elly Dolníčková z Pukanca a
víťazkou sa stala domáca hráčka Zuzana Medzihradská.
V kategórii mužov, ktorú tvorili neregistrovaní hráči, si
cenu za tretie miesto odniesol domáci Ján Kabát starší,
na druhom mieste skončil mladý hráč Simon Ištok z Nitry
a víťazom sa stal Richard Grác, takisto z Nitry.
Organizátorov môže tešiť, že záujem o stolný tenis
v Pukanci neklesá, a že v dobrej nálade spolu prežili
vydarený športový silvestrovský deň.
Boris Kyseľ

Ročník XXV.

Už sa stalo tradíciou, že v úvode roka sú slávnostne
uvítané do života najmladší obyvatelia našej obce. Aj
tentoraz, v stredu 15. februára, sa v obradnej miestnosti
Obecného úradu v Pukanci stretli rodiny s deťmi
narodenými v roku 2016. Po príhovore starostu obce Ing.
Jána Rievaja a matrikárky Márie Gembešovej, sa našim
najmenším pásmom básní a piesní predstavili žiaci
Základnej školy v Pukanci. Po slávnostnom zápise do
pamätnej knihy boli mamičky s deťmi obdarované kvetmi
a milým darčekom.

www.pukanec.sk

Jubilanti
60 rokov
Milan Banda
Magdaléna Bíla
Jozef Borák
Milan Borbuliak
Ján Brnák
Anna Brodzianska
Anna Bukajová
Ľubomír Foltán
Alžbeta Gocianová
Jaroslava Kurincová
Emília Luptáková
Oľga Palajová
Jozef Szabo
Viera Šimková

70 rokov
Zuzana Kohútová
Emília Pacherová
Rozália Šebová

65 rokov
Hermína Bukayová
Rudolf Čecha
Helena Darážová
Mária Gajdošová
Ján Kamenčík
Mária Korbeľová
Igor Leckéš
Ján Mráz
Viera Rusznyáková
Anna Vančová

85 rokov
Jozef Arvaj
Etela Čechová
Božena Štamposká

75 rokov
Ján Chrobák
Zuzana Lieskovská
80 rokov
Blažena Čalovková
Antónia Matúšová
Elena Nekorancová
Kvetoslava Petrželová
Darina Teliarová

90 rokov
Anna Szegényová
93 rokov
Mária Neumannová
99 rokov
Anna Vozárová
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Milí čitatelia,
V prvom tohtoročnom vydaní Pukanských novín sa dozviete o aktuálnych témach samosprávy, o ktorých rokovali
poslanci obecného zastupiteľstva. Prinášame novinky z diania organizácií, pôsobiacich v našej obci, výsledky
športových družstiev, ako aj pohľad na aktivity v základnej škole.
Prebúdzajúca sa jarná príroda sa každý deň mení, a slnečné dni priam lákajú k príjemným prechádzkam. Využite tieto
jarné dni na načerpanie novej energie, redakcia Pukanských novín Vám želá príjemné prežitie veľkonočných sviatkov
spoločne s rodinami a priateľmi a úspešný štart záhradkárskej a vinohradníckej sezóny.
redakcia

POZVÁNKA
Obec Pukanec Vás pozýva na ekumenickú
pobožnosť Prosba o úrodu, v nedeľu 4.6.2017
o 16:00 hod. pri kríži medzi ľochmi.

STAVANIE MÁJA
Obec Pukanec Vás pozýva na slávnostné
Stavanie mája, ktoré sa uskutoční v piatok
28.4.2017 o 17,00 hod. na Námestí mieru
v Pukanci
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Žiaci úspešne reprezentovali školu aj obec

Žiaci 4.ročníka ZŠ v Pukanci sa prvýkrát zapojili do
súťaže „Kľúče od zlatého mesta“. Vytvorili zaujímavé
básne o Pukanci a Devičanoch, tu sú tie najlepšie:
Pukanec
Pukanec je banské mesto,
hrnčiarov aj debnárov tu jesto.

každému radosť prinesú.
Rybník máme veliký,
plávajú v ňom kapríky.
Jabĺčka zdravé máme,
dobre si na nich pochutnáme.
Žijú tu aj chalupári, ktorým sa tu dobre darí,
mám rád naše Devičany.
		

Samko Ábelovský, 4.ročník

Cibuľu tu sladkú máme,
pretože ju presádzame.
Volajú nás cibuliarmi,
to bude v tom presádzaní.
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Záhradkári bilancovali

V Dome záhradkárov sa 18.3.2017 konala hodnotiaca
členská schôdza ZO SZZ v Pukanci. Výsledkom
organizačného a riadiaceho úsilia výboru v uplynulom
období boli aktivity:
- oblastná degustácia vín
- ukážky rezu ovocných stromčekov
- súťaž o najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku
- zájazd na poľnohospodársku výstavu Agrokomplex
- súťaž o najkrajšie jablko a hrušku
- účasť na výstavách organizovaných Okresným výborom
SZZ a Regionálnym výborom SZZ
- pomoc pri výstave žiakov ZŠ v Pukanci – Slnko v plodoch
- skvalitnili sme informácie o našej ZO SZZ na webovej

prenájmu priestorov. Pre členov ZO SZZ v Pukanci bola
poskytnutá zľava 50 percent z ceny. Pre členov našej
základnej organizácie sme vo vybraných predajniach so
záhradkárskymi potrebami zabezpečili nákupy so zľavou.
Na hodnotiacej schôdzi sa zúčastnila nadpolovičná
väčšina zo 168 členov, hostia z regionálneho výboru a
okresného výboru a zástupca obce Pukanec, starosta
Ing. Ján Rievaj.
Po vecnej diskusii sme si stanovili úlohy na rok 2017.
Schôdza sa konala v priateľskej atmosfére, po oficiálnej
časti a občerstvení nasledovala bohatá tombola. Výbor
ZO SZZ v Pukanci touto cestou ďakuje každému, kto
prispel k zdarnému schôdzovaniu.
Pavel Herczeg, predseda ZO SZZ v Pukanci

Florbalový turnaj
Vo štvrtok pred polročnými prázdninami 2.2.2017 mali
žiaci našej školy športové popoludnie. Triedy medzi
sebou súťažili vo florbale. Každá trieda si vytvorila svoj
šesť členný tím na čele s kapitánom družstva. Súťažilo
sa vo veľkej telocvični v našej škole. Všetci sa snažili, ako
vedeli. Celý turnaj prebiehal pokojne a s dobrou náladou.
Hralo sa o putovný pohár, ktorý už tradične putuje medzi
triedami v našej škole. Za prvé miesto dostali putovný

Džbány sa tu vyrábajú,
sudy sa vínkom napĺňajú.
Kostol my tu krásny máme,
modliť sa doň chodievame.
Morušu nám Turci dali,
a to všetko pod hradbami.
Básnikov sme tu mali,
pukančanom v srdciach zostali.
		

D. Martinský, 4.ročník

Náš Pukanec
Pukanec je pekná obec, sem tam je tu samý kopec.
Všade samá moruša a vraj liečiť sa s ňou skúša.
Všetci vravia cibuliari, však sa jej tu dobre darí.
Vinice máme krásne, píšu sa o nich aj básne.
Hrnčiarstvu sa tu darí, s hlinou robiť to nás baví.
Hrnce, misky, džbány máme, na trhoch ich predávame.

Žiaci ZŠ Tatiana Kašiarová a Dominik Martinský si
prevzali ocenenie v Zlatých Moravciach.

stránke obce Pukanec
- obnovili sme nátery v miestnostiach v Dome záhradkárov,
v kuchyni a špajze sme vymenili podlahy
- postavili sme altánok na dvore Domu záhradkárov
Najväčšia akcia v hodnotenom kalendárnom roku, pri
ktorej sme boli viac než nápomocní, bola spolupráca
pri položení základov komunitnej záhrady. Hlavne sme
sa ponáhľali pri vyčistení pozemku s rozlohou cca 25
árov, pri projektovaní ovocnej výsadby a pri vybudovaní
vyvýšených zeleninových záhonov. Vysadili sme 87
ovocných stromčekov a 80 kríkov drobného ovocia.
pohár a diplom tretiaci a siedmaci. Víťazom blahoželáme.
Už sa všetci tešíme na ďalšie florbalové popoludnie, kde

Remesiel tu veľa máme, aj debnárstvo ponúkame.
V jedálni sme preslávení, párance tu každý varí.
Štrúdle radi ťaháme a pri nich si spievame.
Piesne ešte krajšie máme, o Pukanci si spievame.
Do baní vás pozývame, chodníkom tam chodievame.
Radi o tom rozprávame, históriu veľkú máme.
Dva kostoly krásne máme, hradbami sú objímané.
V Pukanci som veľmi rada, chcem tu žiť, je to paráda.
		

Tatiana Kašiarová, 4.ročník

Devičany
Keď sa poľovnícke flinty zachvejú,
bažanty na zem padajú.
Srnky do kríkov skákajú,
psíky vzorne čakajú.
V našej obci bociany sú,

Komunitné centrum Pukanec v spolupráci so
Spoločnosťou priateľov Samuela Šikeťa a pukanskej
histórie zorganizovali v sobotu 8. 4. 2017 čistenie
náučného chodníka “Štamposký jarok”. Napriek
premenlivému aprílovému počasiu sme si užili krásne
popoludnie.

Budeme pomáhať pri dokončovaní niektorých častí
záhrady, ako dokončenie jazierka, bylinkových záhonov,
skalky a kompostoviska. Samozrejme, aktivity v tejto
záhrade budú pokračovať ukážkami rezu ovocných
stromčekov a ukážkami pestovania zeleniny pre
záujemcov a žiakov ZŠ v Pukanci.
Tak ako po iné roky, aj vlani sme pre záujemcov
zabezpečili možnosť lisovania a sušenia ovocia, a takisto

si všetci dobre zašportujú a zabavia sa.
Mgr. Jana Maľová
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Šport aj v zime naplno
Prvé zápasy jarnej časti ukázali, v akej forme je po
kvalitnej zimnej príprave naše mužstvo dospelých.
S vedomím, že na prvé dva zápasy nastupujeme
na ihriskách súperov, sme sa ako prvému z nich
predstavili v Malých Kozmálovciach, a ukázalo sa,
že zimná príprava bola vhodne vyskladaná. Naše
mužstvo kontrolovalo priebeh zápasu, väčšinu
z hry sme mali vo vlastných rukách, ale nikto
nečakal, že pri Hrone nám „zvlhne pušný prach“,
a na súperovom ihrisku nedokážeme streliť gól,
dokonca si ani vypracovať gólovú príležitosť. Pre
obe mužstvá teda bola uspokojivá remíza 0:0
úspechom. V druhom zápase, na ihrisku v Beši
bol zápas veľmi podobný, s tým rozdielom, že naši
kanonieri nedokázali premeniť ani vyložené šance,
ktoré si v prvom polčase vytvorili. Výsledok zhodný s
tým v Malých Kozmálovciach nám ukázal, že zápasy
zo súperových ihrísk budú zrejme naďalej pre naše
mužstvo trápením. Našťastie, prišlo tretie jarné
kolo, a domáci zápas proti tretiemu mužstvu tabuľky
– Hronským Kosihám, a tu sa už naplno ukázala
kvalita nášho mužstva a súpera sme odprevadili s
poltuctovým „ nákupom“. Po dobrej hre a streleckom
prebudení sme si pripísali plný bodový zisk, ktorý
nás posúva na štvrté miesto. Štvrtý zápas v poradí,
opäť na súperovom ihrisku, sa niesol v hodovej
gólovej atmosfére, a po suverénnom výkone opäť
tri body, po výsledku 0:7 z Horných Semeroviec.
Keďže začiatok sezóny sme odštartovali bez prehry,
a čaká nás nádielka kvalitných zápasov, všetci
veríme, že sa nám podarí dotiahnuť sa na prvé dva
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tímy, na ktoré momentálne strácame 7 bodov.
Do jarnej sezóny sme vstúpili s novým trénerským
tandemom, Peťo Titurus ml. a Michal Briestenský.
Doterajšiemu trénerovi, Štefanovi Harmadymu,
hráči aj celý výbor veľmi pekne ďakujú za odvedenú
kvalitnú prácu, želajú mu pevné zdravie a veľa
radosti z futbalu.
Naši žiaci a prípravka pod vedením Juraja Mlynárika,
sa takisto pripravovali poctivo aj v zimných
mesiacoch, a v podstate bez prestávky naháňali
loptu – či už v telocvični, alebo na našom ihrisku.
Odohrali niekoľko dobrých prípravných zápasov s
kvalitnými súpermi a už teraz sa všetci priaznivci
tešia na odvetnú časť jarných zápolení našej mlade.
Pre všetkých hráčov vo všetkých kategóriách boli
zakúpené rovnaké tréningové súpravy, a jar privítajú
zladení v jednotnom oblečení.
Stolní tenisti na rozdiel od futbalistov uzatvárajú svoju
sezónu. Po výbornej jeseni a výborných výsledkoch
s ťažkými súpermi sme sa dokázali až do odvetnej
časti držať na špici. Mužstvo hralo v zložení: Pavol
Styka, Lukáš Kalina, Stanislav Strinka, Peter Kürti,
René Šimor, Boris Kyseľ a Matúš Kyseľ. Odohrali
sme pestrú paletu kvalitných stretnutí, ale akoby
nám ku koncu dochádzal dych a forma ťahúňov tímu
bola ako na hojdačke, sme si postavenie v tabuľke
mierne pokazili, ale konečné piate miesto môžeme
hodnotiť ako úspešné. Všetkým hráčom sa za
zodpovedný prístup k zápasom a tréningom chcem
ešte raz poďakovať a teším sa na ďalšiu spoluprácu
v novej sezóne 2017/2018.
TJ TATRAN PUKANEC
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Zahájenie nového roka v klube dôchodcov

Jednota dôchodcov zasadala

Znovu začať si vyžaduje silu, vôľu aj odvahu. Takto sme
vykročili do klubu dôchodcov v januári, na prahu nového
roka, kde sme spoločne zahájili a zároveň oslávili začiatok
nášho stretnutia.
Už tradične sa na našich podujatiach zúčastňujú aj naši
priatelia z Klubu dôchodcov z Levíc s predsedníčkou Doris
Peteovou. Dobrú náladu vytvoril Jožko Pacher, ktorý nás
sprevádzal na gitare, spoločne sme si zaspievali a vykrútili
sme predsedníčku pri jej jubilujúcej šesťdesiatke. Prišiel
nás pozdraviť pán starosta Ing. Ján Rievaj a poprial nám
veľa vydarených aktivít aj v roku 2017.
Naša spolupráca s Komunitným centrom v Pukanci tiež
pokračuje aj v tomto roku, nielen sa nami dôchodcami, ich
práca a programy spríjemňujú chvíle a pomáhajú viacerým
obyvateľom. Tak to bolo aj počas Medzinárodného dňa

Výročná členská schôdza sa konala v sobotu 4.3.2017.
Pripomenuli sme si okrúhle, desiate výročie od vzniku
organizácie v obci Pukanec. Zhodnotili sme obdobie
nielen uplynulého roka, ale v spomienkach sme sa vrátili
k obdobiu posledných desiatich rokov. S prianím elánu
a chute do ďalšej práce nás prišla pozdraviť okresná
predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska, Emília
Nichtová. Poinformovala nás o pláne práce na rok 2017
a popriala nám do ďalšej práce veľa úspechov. Dobrá
nálada, piesne v podaní spevácko-dramatickej skupiny
Bazalička s hudobným doprovodom Jána Urbína zavŕšili
príjemne prežité popoludnie.
Jednota dôchodcov v Pukanci ďakuje všetkým, ktorí
podporili výročnú členskú schôdzu.
ZO JDS

Spomienka

žien, 8.3.2017, za čo pracovníčkam komunitného centra
ďakujeme.
Pripravujeme výročnú členskú schôdzu Základnej
organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v
máji, ako aj zájazd na termálne kúpalisko v Podhájskej.
Ďakujeme všetkým členom za obetavosť, aktivitu, ktorá
sa vykonáva bez nároku na finančnú odmenu. Aktuálny
program aktivít v Klube dôchodcov v Pukanci bude
oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu.
ZO SZŤP

Pred dvomi rokmi sme si pripomenuli 90. narodeniny
nášho rodáka, Dr. Ing. Júliusa Demichera. Z Kanady
prišla smutná správa, že jeho život sa skončil 30.augusta
2016.
Július Demicher sa narodil v Pukanci 12. augusta
1924. Jeho rodný dom stojí na Námestí Mieru č.d. 23.
Absolvoval štúdium na univerzite v Ženeve a ovládal
osem jazykov. Po februári 1948 sa rozhodol emigrovať.
Ako erudovaný ekonóm prešiel mnohými významnými
postami v svetovo známych firmách v Európe, Južnej
Amerike, USA, Turecku a Kanade. Naposledy pracoval
vo funkcii kontrolóra rezortu obchodu pri Federálnej vláde
v Kanade.
Hoci väčšinu svojho plodného života prežil za
hranicami svojej vlasti, nestratil vzťah k domovine.
Udivoval výbornou slovenčinou v hovorovej i písomnej
forme. Po roku 1990 sa na Slovensko, do Pukanca,
pravidelne vracal. Ocenil aj prácu nášho občianskeho
združenia a bol naším sponzorom.
Nech odpočíva v pokoji!
Za Spoločnosť priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a
pukanskej histórie
Mgr. Darina Palkovičová

Metrový koláč z BB keksov
Potrebujeme:
2-3 balíčky BB keksov, 300 ml mlieka, vanilkový
puding, 250 g masla, 140 g práškového cukru,
vanilkový cukor, 1 PL kakaa, 150 g orechov
Postup:
Z mlieka a prášku uvaríme hustý puding. Maslo
vymiešame s cukrom a zmiešame s vychladnutým
pudingom. Rozdelíme ho a do polovice pridáme
pomleté orechy a kakao. Keksy spájame na alobale
striedavo bledou a tmavou plnkou do obdĺžnika.
Zvyšok plnky natrieme na vrch koláča. Celý koláč
zabalíme do alobalu a dáme do chladničky stuhnúť.
Potom koláč polejeme čokoládovou polevou alebo
posypeme postrúhanou čokoládou. Rezy krájame
šikmo na hrúbku asi 1,5 cm.
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Čo nové v obci za prvý štvrťrok 2017
Vážení spoluobčania, vzhľadom na množstvo otázok, čo je v
našej obci nové, alebo čo sa pripravuje, respektíve - čo robím,
som sa rozhodol prostredníctvom našich Pukanských novín
Vám prinášať prehľad niektorých dôležitých udalostí, ktoré
som riešil.
Hneď v úvode roka som začal s pomocou pracovníčky kultúry
Ž. Kyseľovej riešiť program, a teda respektíve kapely, ktoré
budú účinkovať na 25. ročníku Pukanských remeselníckych
trhov. Tento jubilejný ročník chceme obohatiť aj účasťou
našich priateľov z Dolnej zeme, a to vystúpením Umeleckého
spolku J. Kollára zo Selenče a ľudového orchestra Sálašan
z Nadlaku.
V januári som taktiež očakával list od Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry, týkajúci sa vyhodnotenia projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej škôlky.
Nakoľko list nechodil, 20. januára som sa informoval u
manažérky informovania
a komunikácie Mgr. Denisy
Rakovskej, kedy dostaneme vyrozumenie ohľadom výsledku
hodnotenia. Odpoveď bola prekvapujúca a zarazila ma,
pretože údajne 29. decembra minulého roka sme na Obecnom
úrade v Pukanci prebrali doporučenú zásielku. Následne po
tejto informácii som navštívil poštu v Pukanci, kde som sa
dožadoval vysvetlenia, kto prebral túto zásielku. Skutočnosť
bola zarážajúca, že doporučenú zásielku doručovateľka
pošty doručila jednému nášmu spoluobčanovi. Odpoveď na
sťažnosť od Slovenskej pošty som dostal až 14. februára,
kde sa nám Slovenská pošta za nedoručenie ospravedlnila.
Avšak to nič nezmenilo na skutočnosti, že voči rozhodnutiu
o neschválení sme sa už nemohli odvolať, keďže 10-dňová
lehota na odvolanie uplynula 8. januára. Dôvody neschválenia
nenávratného finančného príspevku sme spoločne prebrali
aj s poslancami obecného zastupiteľstva a považovali sme
ich za absurdné a nepochopiteľné. Uvedená problematika
neostala ako uzavretá, nakoľko ma zhodou okolností 20.
februára telefonicky oslovil istý komisár, ktorý ma informoval,
že má na starosti hodnotenie projektov, ktoré boli Slovenskou
inovačnou a energetickou agentúrou zamietnuté. Dôvodom
jeho telefonátu bolo, že náš projekt na materskú škôlku
bol zamietnutý neoprávnene. Následne ma ubezpečil, že
podnikne všetky kroky k náprave a o ďalšom postupe budem
informovaný písomne. Pevne dúfam, že v ďalšom čísle našich
novín Vám prinesiem viac informácií týkajúcich sa tejto témy.
23. januára som konzultoval na Krajskom pamiatkovom
úrade v Nitre o možnosti rekonštrukcie budovy obecného
úradu. Po získaných informáciách som oslovil projektanta o
vypracovanie cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu
rekonštrukcie a zvýšenie energetickej účinnosti obecného
úradu. Na pracovnom stretnutí 6. februára s poslancami
obecného zastupiteľstva sme sa dohodli, že dáme vypracovať
projektovú dokumentáciu a budeme sa uchádzať o dotáciu

z Environmentálneho fondu. Po vypracovaní projektovej
dokumentácie a následnom ohlásení drobnej stavby bola
15.3.2017 podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou
dotácie. Pre priblíženie obsahu tohto projektu sa jedná o
nasledovné: na historickej budove výmena okien, zateplenie
stropu, obnova fasády a rekonštrukcia kúrenia. Na prístavbe
obecného úradu kompletná výmena okien, zateplenie
strechy, zateplenie fasády a taktiež výmena kúrenia. O
výsledku úspešnosti našej žiadosti Vás budem informovať v
nasledujúcom čísle novín.
4. Richtársky ples sa konal 11. februára, Fašiangová zabíjačka
bola zorganizovaná v sobotu 25. februára.
15.2.2017 sme slávnostne uvítali do života deti narodené
v roku 2016. Deväť najmladších občanov našej obce bolo
obdarovaných milou pozornosťou.
V štvrtom februárovom týždni sa nám podarilo zrealizovať
výstavbu chodníka na nádvorí materskej škôlky. Dúfam, že
sa našim škôlkarom bude po ňom dobre chodiť a budú našu
materskú škôlku v Pukanci s radosťou navštevovať.
14.3.2017 o 9. hod som mal pracovné stretnutie o možnosti
vrátenia detského tábora na Majeroch späť do správy obce
Pukanec.
Na výročnej schôdzi Základnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov, v sobotu 18.3.2017, sme hovorili aj o
nevyhnutnosti pokračovania v aktívnej činnosti v komunitnej
záhrade a taktiež pritiahnutia mladej generácie za účelom
osvojenia si vedomostí z oblasti záhradkárstva, ako aj
pracovných návykov. Čo sa týka výstavby v komunitnej
záhrade, pokračujeme v sekcii byliniek a rastlín, ktoré sa budú
nachádzať vo svahu vybudovanom z kameňov.
V priebehu prvého štvrťroka 2017 boli celkovo zvolané
štyri zasadnutia obecného zastupiteľstva, a to: 25.1.2017,
23.2.2017, 6.3.2017, 20.3.2017
Vyššie uvedené aktivity sú len čiastkou každodennej práce, či
už z pohľadu stavebného úradu, verejného poriadku, kultúry,
správy budov a majetku atď.
V závere by som chcel ešte informovať o príprave opráv
miestnych komunikácií. Mnoho spoluobčanov poukazuje na
zlý stav miestnych komunikácií, a taktiež na to, že sa s nimi
nič nerobí. Každý rok sme nejakú časť miestnych komunikácií
opravili a taktiež takto budeme postupovať aj do budúcna.
Avšak zavolať firmu, ktorá realizuje opravu komunikácií, tak to
stojí nemalé finančné prostriedky, a z toho, čo je v rozpočte, sa
vyasfaltovať celá obec nedá. Preto sme pristúpili vlani v jeseni
ku kúpe píly na asfalt a taktiež vibračnej dosky, aby sme mohli
v rámci vlastných možností s našimi zamestnancami tieto
opravy vykonávať. Asfalt chceme voziť priamo z Slovasfaltu
v Bzenici. Som presvedčený, že s týmto riešením opravíme
väčší úsek ciest za menej peňazí.
Ing. Ján Rievaj, starosta obce Pukanec

Narodili sa
Sofia Kršiaková, narodená 3.1.2017, rodičom Dominike a Tomášovi Kršiakovcom
Hana Pacherová, narodená 9.1.2017, rodičom Petre Pastierovej a Martinovi Pacherovi
Bernard Hernády, narodený 1.2.2017, rodičom Mgr. Ľubici Záhorcovej a Jurajovi Hernádymu
Ján Šuška, narodený 27.2.2017, rodičom Ivane a Jánovi Šuškovcom
Navždy nás opustili
František Cibulka, nar. 4.9.1954, zomr. 21.3.2017
František Rendek, narodený 29.11.1945, zomrel 17.1.2017
Anton Kováč, narodený 20.3.1934, zomrel 3.2.2017
Alexander Gregáč, narodený 7.10.1942, zomrel 27.2.2017
Karol Benčat, narodený 23.3.1952, zomrel 9.3.2017
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Za: 7 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica Ľ.
Foltán, M. Pašková, Mgr. M. Slivka,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
C: p r e r o k o v a l o:
1. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Pukanec.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica Ľ.
Foltán, M. Pašková, Mgr. M. Slivka,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
D: v y h l a s u j e:
1. V zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce
Pukanec.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica Ľ.
Foltán, M. Pašková, Mgr. M. Slivka,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
2. V zmysle §18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce
Pukanec, a to 04.05.2017.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica Ľ.
Foltán, M. Pašková, Mgr. M. Slivka,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
E: u r č u j e:
1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:
a) miesto konania voľby: priestory zasadačky obecného
úradu v Pukanci,
b) čas konania voľby: 16,00 hod
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica Ľ.
Foltán, M. Pašková, Mgr. M. Slivka,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
2. Termín doručenia písomných prihlášok:
Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/do
podateľne Obecného úradu
v Pukanci najneskôr do 19. 04. 2017 do 12:00 h, t.j.
najneskôr do 14 dní pred dňom konania
voľby hlavného kontrolóra.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica Ľ.
Foltán, M. Pašková, Mgr. M. Slivka,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
3. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:
V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína
dňom, ktorý je určený ako deň
nástupu do práce, t. j. 01.06.2017.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9

Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica Ľ.
Foltán, M. Pašková, Mgr. M. Slivka,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
F: s ch v a ľ u j e :
1. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,2.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 6 M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica Ľ. Foltán, M.
Pašková, Mgr. M. Slivka,
Proti: 1 E. Nemcová
Zdržal sa hlasovania: 0
Ing. Ján Rievaj, v.r.
starosta obce

Perie je už napárané
Miestna knižnica v Pukanci v spolupráci s Jednotou
dôchodcov Slovenska a Komunitným centrom v
Pukanci usporiadali vo fašiangovom období tradičné
páračky peria. V pondelok 13. februára sa v knižnici
stretli dve desiatky šikovných žien, ktoré si prišli
zaspomínať na starodávnu tradíciu zimného párania
peria. Páračky si po práci pochutili na typických
fašiangových šiškách a domácich koláčoch, o ktoré

sa medzi sebou podelili. O tom, že páranie peria je v
Pukanci obľúbené, svedčí fakt, že akcia pokračoval
v pondelok 6. marca. Robota išla od ruky skúseným
páračkám, ale aj deťom, ktoré sa to rýchlo naučili.
Z napáraného peria bude aj tento rok ušitý paplón,
ktorý už tradične pred Vianocami poputuje do
detského domova.

číslo 1/2017

08 PUKANSKÉ NOVINY
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán, D.
Siekela, M. Pašková, Mgr. M. Slivka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
2. Správu z kontroly č.4/2016.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán, D.
Siekela, M. Pašková, Mgr. M. Slivka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
3. Správu o plnení daní a poplatkov
za rok 2016.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán, D.
Siekela, M. Pašková, Mgr. M. Slivka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4. Správu o uskutočnených kultúrnych
podujatiach za rok 2016.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán, D.
Siekela, M. Pašková, Mgr. M. Slivka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
5. Správu o plnení poplatkov v obci
Pukanec za rok 2016.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán, D.
Siekela, M. Pašková, Mgr. M. Slivka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
6. Správu Ústrednej inventarizačnej
komisie o priebehu inventarizácie.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán, D.
Siekela, M. Pašková, Mgr. M. Slivka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
7. Správu o výsledkoch inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzku obce Pukanec
k 31.12.2016.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán, D.
Siekela, M. Pašková, Mgr. M. Slivka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
8. Žiadosť Anny Trokšiarovej, Krátka

8, Pukanec o pridelenie priestorov do
prenájmu.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán, D.
Siekela, M. Pašková, Mgr. M. Slivka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
C: s ch v a ľ u j e:
1. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok
2017.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán, D.
Siekela, M. Pašková, Mgr. M. Slivka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
2. V zmysle § 9a ods. 9 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a doplnkov, § 8
ods.3
Zásad
hospodárenia
a
nakladania s majetkom obce Pukanec
a uznesenia č. 20/2017 –
OZ zo dňa 23.02.2017 prenájom
nebytového priestoru na adrese
Štiavnická cesta 1 v Pukanci
na CKN 345, priestor na prízemí
– bývalá predajňa pekárenských
výrobkov pre nájomcu :
Zuzana Chrobáková, SNP 65,
Pukanec, 935 05
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán, D.
Siekela, M. Pašková, Mgr. M. Slivka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
E: s ú h l a s í :
1. S vyňatím pôdy z PPF na parcele
registra CKN číslo parcely 1296/2 o
výmere 4 778 m2
vedená ako záhrada, evidovaná na
LV č. 229 na trvalý trávny porast vo
vlastníctve Jindřiška
Sekal, Vlčkova 2, 811 06 Bratislava.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán, D.
Siekela, M. Pašková , Mgr. M. Slivka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
2. S vyňatím pôdy z PPF na parcelách
registra CKN číslo parcely 2956 o
výmere 22 m2
vedená ako trvalý trávny porast a
parcela číslo 4494/3 o výmere 29 m2
vedená ako trvalý
trávny porast, evidovaná na LV č. 954
vo vlastníctve Jozef Rosinský a Alena

Rosinská,
Záhradná 12, 935 05 Pukanec za
účelom prístavby a výstavby terasy k
viničnému domčeku
podľa priloženého Geometrického
plánu č. 34/2016 vyhotovený Ing.
Štefanom Fašánekom,
zo dňa 2.12.2016.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán, D.
Siekela, M. Pašková , Mgr. M. Slivka
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Ing. Ján Rievaj
Starosta
Uznesenie č. 21/2017 – OZ z 21.
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Pukanci, konaného dňa 6.3.2017
Obecné zastupiteľstvo v Pukanci
A: k o n š t a t u j e, ž e
1.
Obecné
zastupiteľstvo
je
uznášaniaschopné, nakoľko z 9
poslancov sa rokovania zúčastnilo
7 poslancov.
B: u k l a d á:
1. Hlavnej kontrolórke, aby sa v
lehote do 5 pracovných dní písomne
vyjadrila, že môže
vykonávať funkciu kontrolórky obce
Pukanec súčasne s funkciou riaditeľky
Združenia obcí
pre separovaný zber Tatiar, IČO: 37
85 68 47
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, Ľ. Foltán, D. Siekela, M.
Pašková, Mgr. M. Slivka,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Ing. Ján Rievaj, v.r.
starosta obce
Uznesenie č. 22/2017 – OZ z 21.
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Pukanci, konaného dňa 20.3.2017
Obecné zastupiteľstvo v Pukanci
A: k o n š t a t u j e, ž e
1.
Obecné
zastupiteľstvo
je
uznášaniaschopné, nakoľko z 9
poslancov sa rokovania zúčastnilo
7 poslancov.
B: b e r i e n a v e d o m i e:
1. Vzdanie sa funkcie hlavného
kontrolóra PhDr. Janette Brnákovej k
14.3.2017
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 7
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Vzácne majstrovské diela opäť zdobia chrám
„Ach poďte kresťania pozdraviť kríž svätý, na ktorom je
Kristus, bolestne rozpätý.“ Táto starobylá pútnická pieseň
rozozvučala v druhú pôstnu nedeľu pukanský kostol Sv.
Mikuláša. Symbolicky privítala reštaurátorský kolektív pod
vedením akad. maliarky pani Miloty Brimichovej. Zároveň
aj ústredný kríž a kríže dvoch lotrov. Tieto majstrovské diela
gotického rezbára z roku 1498 boli totiž v minulom roku v
rámci komplexného reštaurovania hlavného oltára „Trpiaci
Kristus“ zreštaurované. Po sv. omši si reštaurátorský tím
pripravil pre obsiahlu a veľmi zaujímavú prezentáciu diel.
Na jej začiatku miestny správca farnosti Mgr. Ján Mališ
privítal hostí i všetkých prítomných. Poďakoval sa v mene
celej farnosti aj občanov Pukanca za finančnú pomoc
Obci Pukanec, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky
a ostatným nemenovaným dobrodincom. Ocenil záujem
miestnej samosprávy na čele so starostom obce Ing. Jánom
Rievajom a všetkým, čo sa akoukoľvek pomocou podieľali
na tom, že záchrana tohto skvostu zdarne napreduje.
Aj keď sme už o tom niekoľkokrát písali, musím znova
pripomenúť, že ide o pozoruhodné a jediné zachované
dielo svojho druhu v bývalom Uhorsku. Anton C. Glatz
pri výskume identifikoval dielo ako kľúčové v tvorbe
neznámeho majstra, ktorého pomocne nazval “Majster
pukanského hlavného oltára” a bol postavený ako gotický
oltár koncom 15. storočia. Nasvedčuje tomu nápis odkrytý
po rozobratí oltárnych krídel, kde je uvedený rok 1497.
Pri prácach na oltárnej skrini sa niekoľkokrát objavil aj
letopočet 1498. Umiestnenie oltára v pukanskom kostole
je odrazom veľkej prosperity mesta. Každý významný
chrám v danom období mal takýto veľký a výpravný oltár
Ukrižovania (tzv. Antverpský typ) s množstvom rezbársky
poňatých a zlátených scén na krídlach. Bol reprezentáciou
a požiadavkou doby. Máloktorá plastika pred Majstrom
Pavlom v tomto okruhu je na takej úrovni ako tento oltár
Ukrižovania. Maľba krajiny na pozadí archy v hornej časti
prechádzajúca do zláteného brokátovania je jednou z
najväčších súdobých malieb krajín v našej oblasti oblasti.
Ikonografia oltára, tá je evidentne naviazaná na susedný
benediktínsky kláštor v Hronskom Sv. Beňadiku. Tu opát
Ján III. Széchy dal vystaviť oltár Ukrižovania už pred
rokom 1495. Navádza k tomu aj maľba sv. Benedikta na
krídlach oltára a zrejme aj maľba v krajine pozadia oltára
veľmi pripomínajúca Svätobeňadický kláštor. Majstri tej
doby zvykli na nej zobrazovať buď mystický Jeruzalem, ale
aj svoje okolie i keď značne štylizované.
Pri prezentácii reštaurátorský tím oboznámil prítomných
so svojou prácou, ktorá i keď sa to laikom nezdá, je veľmi
namáhavá. Veď každá socha, či súčasť oltára má niekoľko
premalieb, vrstiev farby a kriedovania. Tie sa musia
prácne jemne odstrániť, či už skalpelom alebo pomocou
chémie. Pritom sa musí dbať, aby sa nepoškodila pôvodná
vrstva. Tento pracovný postup mohli prítomní vidieť na
rozpracovanej soche rímskeho vojaka Stefatona. Ďalšou
zaujímavosťou a vlastne zvláštnosťou odkrytou pri
reštaurovaní, je zistenie, že sochy lotrov a kríže, na ktorých
visia, sú vyrezané z jedného kusa dreva. Veľmi dojemne
zapôsobilo na prítomných vyznanie reštaurátoriek, že
počas práce si k reštaurovanému objektu vytvoria v
podstate rodinný vzťah. Po ukončení prác sa potom pri
inštalovaní skulptúr či celých objektov s nimi ťažko lúčia,
podobne ako matka so svojím dieťaťom. Tento smutný pocit

je však vyvážený pocitom radosti a hrdosti na sprístupnení
a odkrytí pôvodnej krásy reštaurovaného diela pre stovky,
možno aj tisícky očí hľadajúcich krásu histórie.
V neposlednom rade patrí poďakovanie celému
reštaurátorskému kolektívu pod vedením akad. maliarky
Miloty Brimichovej nielen za odvedenú prácu, ale aj za
nahliadnutie do jej tajov pre obyvateľov Pukanca. Všetci
spoločne môžeme dúfať, že sa nám podarí zdarne ju
ukončiť a veriť, že budeme môcť zachrániť aj ostatné
skvosty pukanského kostola.
Peter Klinko

Fašiangová zabíjačka
V sobotu 25. februára sa na námestí konala tradičná
fašiangová zabíjačka. Od skorých ranných hodín sa
na príprave zabíjačkových špecialít podieľali Štefan
Krivda, Jozef Struhár a zamestnanci Obce Pukanec. V
popoludňajších hodinách sa Pukančania aj návštevníci
podujatia popri ochutnávaní klobások, hurok, kapustnice
a zabíjačkovej kaše rozveselili pri kultúrnom programe.
Na pódiu sa predstavili žiaci Základnej školy v Pukanci,
spevácko-dramatická skupina Bazalička a folklórna
skupina Vajrab s hudbou Veselí chlapi z Veľkých
Kozmáloviec.

číslo 1/2017
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O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 18/2016 – OZ z 18.
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Pukanci, konaného 27.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Pukanci
A: k o n š t a t u j e , ž e
1.
Obecné
zastupiteľstvo
je
uznášaniaschopné, nakoľko z 9
poslancov sa rokovania zúčastnilo
6 poslancov.
B: schvaľuje:
1. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení zmien a doplnkov, § 13 ods. 1
Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Pukanec prenájom
nehnuteľného
majetku
obce
Pukanec a to:
- nebytový priestor vedený SK Levice
pre kat. územie Pukanec na liste
vlastníctva č. 1, v podiele
1/1 ako CKN parc. číslo 79/2 o výmere
23,35 m2 klasifikovaná ako zastavané
plochy a nádvoria
na adrese Námestie mieru 3 pre
nájomníčku:
- Jarmilu Čalovkovú, bytom Čierne
blato 41, 935 05 Pukanec
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o Majetku
obcí v platnom znení za 19,46 € nájom, 22 € - preddavky, ktorá je
určená podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Pukanec.
Doba nájmu je určená na 5 rokov.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že
sa jedná o nebytový priestor, ktorý má
J. Čalovková
v dlhodobom prenájme, kde má
prevádzku kvetinárstva. Pani J.
Čalovková nemá podlžnosti voči
obci a pravidelne si platí nájomné
a preddavky na elek. energiu a
vykurovanie.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán,
R.Čecha,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
2. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení zmien
a doplnkov, § 13 ods. 1 Zásad
hospodárenia
a
nakladania
s
majetkom obce Pukanec prenájom
nehnuteľného
majetku
obce
Pukanec a to:
- nebytový priestor vedený SK Levice
pre kat. územie Pukanec na liste
vlastníctva č. 1 v podiele

1/1 ako CKN parc. číslo 345 o výmere
36,30 m2 klasifikovaná ako zastavané
plochy a nádvoria
na adrese Štiavnická cesta 1 pre
nájomníčku:
Mariana
Sámelová,
bytom
Záhradná 745/14, 935 05 Pukanec
ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb.
o Majetku obcí v platnom znení za
30,12 € - nájom, 82,99, € - preddavky,
ktorá je určená
podľa Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom obce
Pukanec.
Doba nájmu je určená na 5 rokov.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že
sa jedná o nebytový priestor, ktorý má
M. Sámelová
v dlhodobom prenájme od roku 2007,
kde má prevádzku kaderníckeho
salónu. Pani M.Sámelová
nemá podlžnosti voči obci a pravidelne
si platí nájomné a preddavky na elek.
energiu a vykurovanie.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán,
R.Čecha,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
3. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení zmien
a doplnkov, § 13 ods. 1 Zásad
hospodárenia
a
nakladania
s
majetkom obce Pukanec prenájom
nehnuteľného
majetku
obce
Pukanec a to:
- nebytový priestor vedený SK Levice
pre kat. územie Pukanec na liste
vlastníctva č. 1 v podiele
1/1 ako CKN parc. číslo 21 o výmere
predajni klasifikovaná ako zastavané
plochy a nádvoria na
adrese Štiavnická cesta 32/283 pre
nájomníka:
Nam
Tran
Hoai,
bytom
Hviezdoslavova 315/3, 905 01
Senica
ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb.
o Majetku obcí v platnom znení za
178,50 € - nájom, ktorý je určený
podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s
majetkom obce Pukanec.
Doba nájmu je určená na 5 rokov.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že
sa jedná o nebytový priestor, ktorý má

Nam Tran Hoai
v dlhodobom prenájme, kde má
predajňu textilu. P. Nam Tran Hoai
nemá podlžnosti voči obci
a pravidelne si platí nájomné.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán,
R.Čecha,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
4. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení zmien
a doplnkov, § 13 ods. 1 Zásad
hospodárenia
a
nakladania
s
majetkom obce Pukanec prenájom
nehnuteľného
majetku
obce
Pukanec a to:
- nebytový priestor vedený SK Levice
pre kat. územie Pukanec na liste
vlastníctva č. 1 v podiele
1/1 ako CKN parc. číslo 27 o výmere
3 kancelárií, archívu, sociálneho
zariadenia, priľahlé chodby
na adrese Námestie mieru 11 pre
nájomníka:
- Lespol, spo. s.r.o. IČO: 31438997,
DIČ: SK 2020403957, so sídlom na
adrese Námestie
mieru 11, 935 05 Pukanec ako
prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o Majetku obcí v
platnom znení za 3 319,39 €, ktorá je
určená podľa Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce
Pukanec. Nájomná zmluva zahŕňa
platby za elektrinu + vodu +plyn,
poplatky za udržiavanie priestorov.
Doba nájmu je určená na dobu
neurčitú.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že
sa jedná o nebytový priestor, ktorý má
spoločnosť
v dlhodobom prenájme, od založenia.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K.
Ďurečková, M. Ďurica, Ľ. Foltán,
R.Čecha,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
5. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení zmien a
doplnkov,
§
8
ods.3
Zásad
hospodárenia
a
nakladania
s
majetkom obce Pukanec a uznesenia
č. 18/2016 – OZ zo dňa 27.12.2016
prevod pozemku vedený SK Levice
pre kat.úz,
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Pukanec na liste vlastníctva č.3172 v podiele 46/2267 ako
EKN parc. čís. 3198/1 o výmere
1 588 m2 klasifikované ako trvalý trávny porast pre
žiadateľa :
- Martin Mikuška, Záhradná 16, 935 05 Pukanec
a ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. O
majetku obcí v platnom znení za cenu 52,16 €, ktorá je
určená podľa Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Pukanec.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým: že žiadateľ je
väčšinovým vlastníkom uvedenej parcely.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica,
Ľ. Foltán, R.Čecha,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
C: r u š í:
1 . Uznesenie z OZ 14/2016 z dňa 14.09.2016 v písmene
C bod 3.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica,
Ľ. Foltán, R.Čecha,
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Ing. Ján Rievaj
starosta obce Pukanec
Uznesenie č. 19/2017 – OZ z 19. Zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Pukanci, konaného dňa 25.1.2017
Obecné zastupiteľstvo v Pukanci
A: k o n š t a t u j e , ž e
1. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko z
9 poslancov sa rokovania zúčastnilo
8 poslancov.
B: b e r i e n a v e d o m i e :
1.Návrh plánu kultúrno-spoločenských a športových
podujatí na rok 2017
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica,
Ľ. Foltán, R.Čecha, D. Siekela, M. Pašková
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
C: s ch v a ľ u j e:
1a).Zámer č. 1/2017-3 na prenájom nebytového
priestoru formou priameho prenájmu na
adrese Štiavnická cesta 1 v Pukanci na parcelnom čísle
345 vedeného Okresným úradom
Levice katastrálny odbor, katastrálne územie Pukanec na
liste vlastníctva č.1. Dva predajné
priestory na prízemí a priestor na poschodí.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica,
Ľ. Foltán, R.Čecha, D. Siekela, M. Pašková
Proti: 0
1b) Komisiu na otváranie obálok v zložení ekonomickej
komisie v termíne 16.02.2017
o 16:00 hod

číslo 1/2017
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica,
Ľ. Foltán, R.Čecha, D. Siekela, M. Pašková
Proti: 0
2. Úpravu programového rozpočtu č. 5 podľa predloženej
prílohy.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica,
Ľ. Foltán, R.Čecha, D. Siekela, M. Pašková
Proti: 0
D: n e s ch v a ľ u j e:
1. Žiadosť Maroša Beňu a Heleny Beňovej, Sľúkova brána
20, 935 05 Pukanec na odkúpenie
obecného pozemku registra EKN parcela číslo 6958/3 o
výmere 39 m2, evidovaná ako Orná pôda
vedená na LV č. 1 vo vlastníctve obce Pukanec.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica,
Ľ. Foltán, R.Čecha,D. Siekela, M. Pašková
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
E: s ú h l a s í :
1. S vyňatím pôdy z PPF na parcelách registra CKN číslo
parcely 3402 o výmere 8 m2
vedená ako trvalý trávny porast a parcela číslo 3403 o
výmere 48 m2 vedená ako trvalý trávny porast, evidovaná
na LV č. 79 vo vlastníctve Marian Fabian a Lucia
Fabianová, ul. Záhradná 6, 935 05 Pukanec, za účelom
výstavby viničného domčeka s terasou podľa priloženého
Geometrického plánu č. 60/2016 vyhotovený Ing. Štefanom
Fašánekom, zo dňa 21.12.2016.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica,
Ľ. Foltán, R.Čecha, D. Siekela, M. Pašková
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
2. S umiestnením a upravením zeminy, ktorá vznikne pri
výkopových prácach pri realizácii
prístavby výrobnej haly pre firmu HAMMERBACHER SK,
a.s. Pukanec na obecných pozemkoch
v časti Malé Drahy.
Hlasovanie: Počet poslancov OZ 9
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8 E.Nemcová, M.Tupý, Ing. K. Ďurečková, M. Ďurica,
Ľ. Foltán, R.Čecha, D. Siekela, M. Pašková
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Ing. Ján Rievaj, v.r.
starosta obce Pukanec
Uznesenie č. 20/2017 – OZ z 20. Zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Pukanci, konaného dňa 23.2.2017
Obecné zastupiteľstvo v Pukanci
A: k o n š t a t u j e , ž e
1. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko z
9 poslancov sa rokovania zúčastnilo
8 poslancov.
B: b e r i e n a v e d o m i e :
1.Správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2016.

