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SAMOSPRÁVA OBCE
Naša obec bola do roku 1990 súčasťou mesta Banská Bystrica. 6.9.1990 prijala
Slovenská národná rada zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. , ktorý vymedzuje
právny základ samosprávy.
Referendum a podpisová akcia za samostatnosť našej obce boli zorganizované Ing.
Jánom Kmeťom, č.d.94 Ing. Milanom Ruskom CSc. , č.d.65 a Ing. Stanislavom Stykom ,
č.d.71. Bol to veľmi odvážny krok, pretože sa na jednej strane šírili obavy, že sa naša
situácia zhorší (doprava, zásobovanie obchodu a bod.), na druhej strane boli
argumenty o tom, ako málo mesto investovalo do rozvoja obce, pokiaľ sme boli ako
súčasť Banskej Bystrice od roku 1971, tiež otázka daní, ktoré si v zmysle zákona, stanoví
obec na svoje možnosti a podmienky.

Voľby
Prvým krokom osamostatnenia boli voľby starostu obce a členov obecného
zastupiteľstva. Voľby sa konali 25.11.1990.
Počet oprávnených voličov bol 194, počet odovzdaných hlasov bol 150.
Za starostu obce bol zvolený Ing. Ján Kmeť, č.d.94, toho času dôchodca,
s počtom hlasov 58.
Členmi obecného zastupiteľstva sa stali:
Terézia Ďuríková, č.d.45, s počtom hlasov 94,
Ing. Milan Rusko CSc., č.d.65, s počtom hlasov 90,
Ing. Stanislav Styk, č.d.71, s počtom hlasov 79,
Ján Styk, č.d.58, s počtom hlasov 64,
Ing. Martin Majling, č.d.35, s počtom hlasov 64,
Vladimír Frémal, č.d.29, s počtom hlasov 61,
Milan Styk, č.d.98, s počtom hlasov 56,
Ľubomír Šajban, č.d.16, s počtom hlasov 56 a
Ing. Martin Lacko, č.d.66, s počtom hlasov 55.
Hneď na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva 11.12.1990, si poslanci zvolili
zástupcu starostu - Ing. Martina Majlinga a zvolila sa obecná rada.
Starosta začal pracovať s tretinovým úväzkom. Pomocné účtovnícke
a pokladničné činnosti na dohodu vykonával Milan Styk, č.d.98.
Starosta spolu s obecným zastupiteľstvom začali vykonávať svoju činnosť v bývalej
cirkevnej škole, kde sídlil od roku 1990 aj občiansky výbor – jedinej verejnej budovy
v obci. Za posledné desaťročia nebola prevedená žiadna oprava a údržba tejto
budovy. Veľká miestnosť spolu s ostatnými malými boli zdevastované, bez kúrenia,
elektriky, s opadnutou omietkou, bez sociálneho zariadenia a vodovodu. V tejto časti
cirkevnej budovy je od roku 1973 umiestnená predajňa potravín Jednoty – spotrebného
družstva.
Obecné zastupiteľstvo so starostom riešilo prvé problémy, ktoré vyplývali zo
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zdĺhavého odovzdávania dokumentácie a majetku mesta.
Postupne sa vyberali poplatky za psov, boli stanovené lokalizačné poplatky od
organizácií, zakúpili sa tri kontajnery (2 do dediny a 1 na cintorín) a tiež plechový sklad,
ktorý slúži na uskladnenie inventáru obce.

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE
Zmena katastra obce
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu o prejednanie zmeny katastrálnych
hraníc našej obce s katastrálnym úradom v Banskej Bystrici o tri majerské domy, ktoré
pribudli do nášho katastra. Hranica katastra medzi Banskou Bystricou a našou obcou
prechádzala presne popod vysoké napätie. Tým do katastra obce pribudla časť
pozemkov z katastra Majer a časť (Pančušky) obec vypustila do katastra Banskej
Bystrice.

Ekológia
Aj keď skoro všetky domácnosti majú Kuka nádoby na odpad, neustále sa
vyskytovali problémy s odpadom. Vznikom divokých skládok ´´ Na moste ´´ a ´´ Pri
mlyne ´´ sa mení charakter obce, ale v zápornom zmysle slova.

Cintorín
Hneď na jar sa začalo s brigádou na cintoríne a s postupnou rekonštrukciou
oplotenia cintorína a spodnej vstupnej brány.

Osvetlenie obce
Od 1.10.1991 starosta prebral do majetku obce verejné osvetlenie a miestne
komunikácie od technických služieb, predĺžil sa miestny rozhlas.

Plynofikácia obce
Počas roka bolo vydané územné rozhodnutie pre stavbu regulačnej stanice
plynu pre obce Kynceľová, Nemce a Selce v katastrálnom území Kynceľová, ktorá sa
bude podieľať 5% (t. j. 80 000 Kčs) na celkových nákladoch. Výkup pozemkov bol veľmi
zdĺhavý pre nízke výkupné ceny. Plynofikácia celej obce bola vyčíslená na 2 mil. Kčs.
Podarí sa nám ju niekedy realizovať? Ako príloha k žiadosti o dotáciu na plynofikáciu zo
štátneho rozpočtu mal byť aj ´´ Program rozvoja dediny ´´, ktorý bol objednaný
koncom roka v Stavoprojekte.
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CIRKEVÝ ŽIVOT OBCE
16.12.1990 sa konal ako každoročne výročný účtovný konvent v našej fílii. Senior,
Dr. Ján Dubíny, sa sám prihovoril kázňou na text I. listu Pavla Korintským.
8.12.1991 sa opäť evanjelici v Kynceľovej stretli na výročnom účtovnom konvente.
Pán senior, Dr. Ján Dubíny, povedal kázeň na text listu Pavla Rímskym, kap.15, verš 10-13

OBYVATEĽSTVO
Základné demografické charakteristiky
Počet obyvateľov v roku 1991 – 257osôb. Občania, ktorí odišli z našich radov:
Martin Majling, č.d.6, Mária Styková, č.d.27, Július Hrivnák, č.d.32 a Ondrej Sršeň, č.d.67.
Narodené deti: rok 1990 – celkový počet 6 – Maroš Marcinek, č.d.14, Simona
Bontová, č.d.43, Ondrej Styk, č.d.53, Ľudmila Lacková č.d.66, Martina Červená, č.d.94,
Ľubica Olšiaková č.d.75,
rok 1991 – celkový počet 4 – Peter Šajban, č.d.16, Stanislav Václavík,
č.d.20, Barbora Podoláková č.d.75, Lenka Kmeťová č.d.92.

1992
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SAMOSPRÁVA OBCE
Prvý rok existencie samostatnej obce máme úspešne za sebou a obecné
zastupiteľstvo spolu so starostom sa púšťajú do plnenia nových povinností.
Hospodárenie za prvý rok dopadlo dobre a ušetrených 150 000 Kčs sa vložilo do VÚB na
termínovaný vklad.
Od 1.1.1992 do funkcie administratívnej pracovníčky na obecný úrad nastúpila
pani Milada Fajmonová, najskôr na polovičný úväzok. Starostovi sa tiež zvýšil pracovný
úväzok z tretinového na polovičný.
Na obec postupne prechádza pôsobnosť ďalších oblastí- cestovné poriadky,
stavebné povolenia na menšie stavby- do 16m², včelárstvo, spracovanie daní. Keďže
pribúdalo neustále viac problémov v otázkach života obce, starosta sa podujal na
vypracovanie základných zákonov pod názvom „Štatút obce” a „Všeobecné záväzné
nariadenia o daniach z nehnuteľností”, ktoré bolo obecným zastupiteľstvom schválené.
Počas roka boli vypracované ešte 2 ďalšie projekty. Pre celkový rozvoj obce do
budúcnosti bol vypracovaný „Územný plán rozvoja obce Kynceľová”, druhým
projektom bol projekt „Prekrytie cintorínskeho potoka”, ktorý stál 14 938 Kčs. Jeho
realizácia bola vyčíslená na 1 mil. Kčs, no pre nedostatok financií a započatie prác na
plynofikácii, sa odsunula.

ČINNOSŤ PODNIKOV A ICH PODIEL NA ŽIVOTE OBCE
Súkromné aktivity
V priebehu roka sa začali objavovať aj niektoré súkromné aktivity. Jánovi
Jágerskému, č.d.26, bolo vydané povolenie na autoopravárenskú činnosť a Petrovi
Kochlicovi na otvorenie stolárskej dielne v Geologickom prieskume.
K súkromným podnikateľom ďalej pribudli:
Peter Ličko, 27.2.1992 – Sprostredkovateľská činnosť, spotrebná elektronika
Jaroslav Kluvanec, 6.4.1992 – Verejná cestná hromadná osobná doprava
Milan Jágerský, 21.5.1992 – Vnútroštátna cestná nákladná doprava.
23.12.1992 bolo vydané živnostenské oprávnenie pre ROZKVET
- výrobné družstvo invalidov so sídlom v Ban. Bystrici na vykonanie ohlasovacej živnosti:
- výroba nástrojov
- brúsenie a leštenie kovov
- galvanizácia kovov
- zlievanie železných a neželezných kovov
- kovoobrábanie

Kronika Obce Kynceľová

1992

7

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE
Osvetlenie
S pánmi Šajbanom Pavlom a Šajbanom Ľubomírom, č.d.16, bola uzatvorená
dohoda na údržbu a servis verejného osvetlenia na rok 1992, zároveň im bola
vyplatená odmena za rok 1991. Pán Šajban Pavol bol požiadaný uskutočniť revíziu
elektrického vedenia v celej budove obecného úradu. Elektrické hodiny boli prepísané
na obec.

Plynofikácia
Začiatkom roka pani Ing. Arch. Ilievová zo Stavoprojektu predložila „Program
rozvoja dediny”, ktorý bol súčasťou žiadosti o účelovú dotáciu na plynofikáciu.
Ministerstvo financií našu žiadosť zamietlo na rok 1992. Druhá žiadosť bola podaná na
Fond životného prostredia.
Celý rok sa riešili problémy s vykúpením pozemkov pre prípojku plynu Banská
Bystrica – Nemce. Pre spokojnosť občanov a riešenie danej situácie bola prepracovaná
časť trasy plynovodu. Pri vykupovaní pozemkov, pre stavbu regulačnej stanice, boli
problémy s pozemkami pána Mačičku, č.d.67, Hilmera č.d.64, a Veselého č.d.52.
Úspešne sa podarilo vyriešiť vedenie diaľkových káblov (nie rozkopávkou dediny) ale
povyše záhrad, okrajom parciel. Plynárenské závody 1.2.1992 oznámili dotáciu 1mil. Kčs
v prípade plynofikácie celej dediny.

Transformačný zákon
Občanom dediny – vlastníkom pôdy bola oznámená možnosť uplatniť právo
transformačného zákona do 29.4.1992.

Elektrifikácia znova v obecnej zvonici
Zásluhou starostu, obecného zastupiteľstva a cirkevníkov bol vypísaný konkurz sa
elektrifikáciu zvona, ktorý vyhral Milan Králik zo Slovenskej Ľupče. Náklady na celkovú
rekonštrukciu boli 11 000 Kčs.
Obecný zvon od toho času oznamuje čas 3x denne, ráno o 700hod. ,na obed o
1200hod. , večer o 1700hod. v zime a o 1900hod. v lete, pri úmrtí 2x denne.

Modernizácia budovy obecného úradu
V rámci volieb do najvyšších orgánov štátnej správy sa podarilo združiť investície
64 089,30 Kčs od Okresného úradu v Banskej Bystrici, ev. a. v. cirkvi v Banskej Bystrici
a samotnej obce ktorá sa podieľala časťou 25 549 Kčs. Získané investície sa použili sa
vynovenie vonkajšej fasády budovy bývalej cirkevnej školy, v súčasnosti budovy
obecného úradu a obchodu Jednoty, kúpili sa akumulačné pece a vymaľovali sa
vnútorné priestory celej budovy.
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CIRKEVNÝ ŽIVOT
13.12.1992, v tichom advente, za hojnej účasti cirkevníkov sa opäť evanjelici zišli
sa výročnom účtovnom konvente našej fílie. Pán senior, Dr. Ján Dubíny, nás oslovil
kázňou na text Knihy prísloví, 24.kap., od 30 verša.
Brat nám. dozorca Ján Styk poukázal na riešenie niektorých problémov:
- pán Stanko v roku 1990 požiadal o odpredaj časti pozemku
- obchod Jednoty, konvent to odsúhlasil, no pán Stanko sa do konca roku 1992
neprihlásil o uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy,
- hovorilo sa o údržbe cirkevnej budovy, správcovstve, otázke daní.
- pán Bonta ako predseda Poľnohospodárskeho družstva Nemce požiadal o odpredaj
časti pozemku vedľa obchodu, na zriadenie predajne mäsa a poľnohospodárskych
produktov,
28.8.1992 zvolaný konvent odsúhlasil podanú žiadosť. Brat Ivan Jančík č.d.48 sa proti
tomu odvolal, nakoniec bol návrh na odpredaj zastavený pánom seniorom.

OBYVATEĽSTVO
Základné demografické charakteristiky
Počet obyvateľov v roku 1992 – 271 osôb. Nárast oproti roku 1991 o 14 občanov.
Občania, ktorí odišli z našich radov: Ján Styk, č.d.27, Zuzana Debnárová, č.d.51,
Anna Styková, č.d.61,
Narodené deti: celkový počet 5 – Miroslava Bontová, č.d.43, Mária Styková,
č.d.53, Jakub Kluvanec, č.d.56, Lukáš Konček, č.d.82, Juliana Končeková, č.d.82.

1993
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SAMOSPRÁVA OBCE
Boli sme sklamaní, keď starosta obce pán Ing. Ján Kmeť, č.d.94, oznámil, že sa
vzdáva funkcie k 31.1.1993 zo zdravotných dôvodov. Patrí mu poďakovanie, že sa
v čase odpočinku ešte predsa podujal na túto funkciu a dokázal priebežne, s kľudom,
rozvahou a nadhľadom riešiť všetky novovznikajúce úlohy a problémy v prospech
spoluobčanov.
Starostu, Ing. Jána Kmeťa, č.d.94, ktorý sa vzdal zo zdravotných dôvodov
k 31.1.1993, nahradil jeho zástupca, Ing. Martin Majling, č.d.35, s polovičným úväzkom,
až do vypísania doplňujúcich volieb. Pán Ivan Jančík, č.d.48, nahradil poslankyňu pani
Teréziu Ďuríkovú č.d.45, ktorá sa tiež vzdala svojej funkcie.
Zástupca starostu Ing. Martin Majling vypracoval počas svojho pôsobenia
všeobecné záväzné nariadenie „O miestnych poplatkoch v obci”, ktoré bolo
schválené a doplnené o poplatky za zvonenie pri úmrtí a oslobodenie od poplatkov
v prípade služobného psa a všeobecné záväzné nariadenie „Za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom”, ktoré bolo OZ prijaté.
Pre narastanie administratívnej agendy bola upravená pracovná zmluva pani
Fajmonovej z trojštvrtinového na celý úväzok.

Voľby
29.5.1993 sa konali doplnkové voľby sa miesto starostu obce a tiež do obecného
zastupiteľstva. Počet oprávnených voličov bol 212, počet platne odovzdaných hlasov
bol do obecného zastupiteľstva 117 a na funkciu starostu 118. Na miesto starostu
kandidovali Ján Styk, č.d.58, technik, za SNS a Anna Majlingová, č.d.35, referentka, za
HZDS.
Za starostu obce bol zvolený pán Ján Styk, č.d.58, s počtom hlasov 92. Za
poslanca bol zvolený Ing. Ján Žambor, č.d.84. OZ bolo doplnené ešte Ing. Michalom
Pukanom, č.d.34, ktorý nahradil Jána Styka – novozvoleného starostu obce.
Na zasadnutí OZ 1.6.1993 bol schválený plný úväzok starostovi obce.
Nový starosta spolu s doplneným OZ riešilo pokuty pri nezaplatení daní,
poľnohospodárskemu družstvu Nemce bola schválená úľava na dani 40%. Obecné
zastupiteľstvo zamietlo garážovanie áut na verejnom priestranstve firme VIKO, pánom
Majcherovi, č.d.27, Nociarovi, č.d.112, Kochlicovi a Jágerskému, č.d.26, odsúhlasilo
objednávku na vypracovanie katastrálnych a pozemno-knižných máp firmou AURIS,
riešilo sťažnosti ohľadom vyčistenia rigólov a sťažnosti pánov Marcineka, č.d.14
a Šajbana, č.d.16 na predajňu Stavebnín, v zastúpení firmou DANYA.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh nájomnej zmluvy medzi Obecným úradom
v Kynceľovej, ako nájomcom a ev. a. v. cirkvou v Banskej Bystrici, ako prenajímateľom.
Podmienky zmluvy vysvetlil správca cirkevného majetku pán Ing. Vladimír Vigaš.
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ŠTÁTNA SPRÁVA
1. Január 1993 sa stal významným dňom pre väčšinu občanov našej republiky, pretože
tento deň sa do dejín zapísal ako deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Národný poklad
Obecné zastupiteľstvo našej obce odsúhlasilo príspevok na národný poklad Slovenskej
republiky 1000 Sk.

ČINNOSŤ PODNIKOV A ICH PODIEL NA ŽIVOTE OBCE
Súkromné aktivity
K súkromným aktivitám z predchádzajúceho roka, pribudla 11.5.1993, žiadosť
pána M. Vrbana o umiestnenie prevádzky stolárskej dielne MIRANN v geologickom
prieskume, ktorá bola vybavená kladne.
21.10.1993 bolo vydané živnostenské oprávnenie pre firmu ESTE spol. s. r. o., Kynceľová
13 na vykonanie ohlasovacej živnosti:
- výroba foriem, nástrojov a prípravkov
- poskytovanie služieb v danom predmete
- sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej
živnosti.

Urbárske združenie obce Kynceľová
21.5.1993 bolo obnovené urbárske spoločenstvo prijatím Stanov urbárskeho
združenia obce Kynceľová. Zároveň bol zvolený výbor urbárskeho spolku:
predseda – Ján Styk, st., č.d.58
podpredseda – Pavol Čižmár, st., č.d.25
účtovník a zapisovateľ – Milan Styk, č.d.98
odborný lesný hospodár – Ing. Milan Blaško, Baláže
hospodár – gazda – Ing. Branislav Styk.
Výmera urbára je 36,88 ha.

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE
Osvetlenie obce
OZ opäť uzatvorilo dohodu s pánmi Šajbanom Pavlom a Šajbanom Ľubomírom,
č.d.16, na údržbu verejného osvetlenia v obci na rok 1993.

Kronika Obce Kynceľová

1993

12

Rekonštrukcia elektrického vedenia
OZ poverilo starostu uzatvoriť zmluvu so Slovenskými energetickými závodmi
ohľadom rekonštrukcie rozvodnej siete, pre možnosť elektrického vykurovania domov
v obci
a pre neustáli pokles napätia v sieti. 26.5.1993 sa uskutočnil výber staveniska pre
akciu „Rekonštrukcia VN a NN elektrických vedení Kynceľová”. Náklady spojené
s rekonštrukciou boli vyčíslené na 660 000 Sk, s 50% účasťou obce a s 50% účasťou
Stredoslovenských elektrární.

Cintorín
S pánom Petrom Gibalom st., č.d.62, bola uzatvorená dohoda na priebežné
kosenie a vyčistenie cintorína na 15 000 Sk. Konečne po rokoch sa cintorín začal stávať
dôstojným miestom pre posledný odpočinok našich spoluobčanov.
Na zemné terénne úpravy za zvonicou, pre prípravu detského ihriska, bol
vypísaný konkurz, ktorý vyhral pán Ján Tokár, Gerlachovská 4, Banská Bystrica. Bola
s ním uzatvorená zmluva na 20 000 Sk, ktorá zahrňovala zrovnanie zeminy, dovoz
makadamu a štrku.

Plynofikácia
Počas roka 1993 bola uskutočnená I. etapa plynofikácie (regulačná stanica,
vysokotlaková prípojka a I. časť Nemiec). Keďže bolo vydané stavebné povolenie na
stavbu plynovodu Kynceľová II. etapa, mohla byť podaná aj žiadosť o dotáciu cez
úrad životného prostredia pre rok 1994.
Konkurzným konaním bola vybratá na realizáciu plynofikácie v Kynceľovej firma
„KARTIK” a v spolupráci s firmou „PLYNMONTA”. Rozpočet na plynofikáciu bol vyčíslený
na 2 962 000 Sk. Plynárne sa budú podieľať 50% z nákladov, v prípade napojenia celej
obce – prípojky k domom.

Modernizácia vybavenia obecného úradu
Pre narastanie administratívnej agendy a pre uľahčenie práce na obecnom
úrade bola zavedená výpočtová technika, čím sa zmodernizovalo vybavenie
obecného úradu a urýchlilo spracovanie všetkej agendy.

Ekológia
Odvoz smetí je neustále drahší, riešili sa problémy so zvyšovaním poplatkov, v obci
sa vyskytli problémy s garážovaním áut na verejnom priestranstve, pretože tiež toto
ovplyvňuje naše životné prostredie, ich parkovanie bolo znovu zamietnuté.
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CIRKEVNÝ ŽIVOT
12.12.1993 kázňou seniora Dr. Jána Dubínyho, na text Evanjelia podľa Matúša,
8kap. Verš 26 „ Čo sa strachujete ľudia malej viery...”, sa začal výročný konvent v našej
fílii.
Brat nám. dozorca, Ján Styk, č.d.58, oboznámil cirkevníkov s tým, že budova
cirkevnej školy je majetko - právne vysporiadaná, pán Stanko nemá záujem o kúpu ani
prenájom obchodu.
Na záver, brat nám. dozorca Ján Styk, privítal Janka Bielika (Martincovie), ktorý sa
po 25 rokoch vrátil z Ameriky domov, do Kynceľovej.

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, ZDRAVOTNÍCTVO
V priebehu roka 1993 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo:
- sociálnu výpomoc 1000 Sk nezamestnanému občanovi našej obce – Milanovi
Hilmerovi, č.d.64
- príspevok na Slovenský červený kríž 500 Sk
- príspevok na kúpu vozidla rýchlej zdravotnej pomoci 1000 Sk.

OBYVATEĽSTVO
Základné demografické charakteristiky
Počet obyvateľov v roku 1993 bol 275 osôb. Nárast oproti roku 1992 o 4 občanov.
Občania, ktorí odišli z našich radov: Ondrej Veselý, č.d.52 a Zuzana Cabanová,
č.d.96, ktorá nás opustila vo veku 42 rokov po dlhej a zákernej chorobe.
Narodené deti: celkový počet 6 – Milan Šajban, č.d.16, Norbert Tóth, č.d.21,
Pavol Styk č.d.25, Diana Čižmárová, č.d.28, Maroš Kuklica, č.d.36, Viliam Hajný, č.d.55.

1994
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SAMOSPRÁVA OBCE
Rok 1994 bol pre našu dedinu veľmi významný. Bol to rok, kedy sa podarilo
splynofikovať celú obec a zároveň to bol rok volieb.
Ing. Branislav Styk, č.d.58, požiadal obecné zastupiteľstvo o výkon civilnej služby
na obecnom úrade od 15.9.1994 na dobu 18 mesiacov. Obecné zastupiteľstvo
schválilo prijatie civilnej služby s tým, že bude pracovať na obecnom úrade, v obci
a hlavne pri zabezpečení celkového oplotenia cintorína.

Voľby
30.9. a 1.10.1994 sa konali parlamentné voľby do Národnej rady SR. Voliť mohli len
občania so slovenským občianstvom. V Kynceľovej sme mali jeden volebný okrsok.
Predsedom volebnej komisie bol Jozef Tomček za KDH, podpredsedkyňou Ing. Alena
Očkajová, CSc., č.d.69, za HZDS. Počet zapísaných voličov bol 223, počet
odovzdaných obálok 177, počet platných hlasov 174. V našom volebnom okrsku
zvíťazilo HZDS, s počtom hlasov 95, Spoločná voľba s počtom hlasov 18, ZRS s počtom
hlasov 16, SNS s počtom hlasov 12.
22.10.1994 sa konalo Referendum, vyhlásené prezidentom SR – Michalom
Kováčom, v ktorom oprávnený voliči mali rozhodnúť o otázke:
„Súhlasíte, aby sa prijal zákon o preukázaní finančných prostriedkov, ktoré boli
použité pri dražbách a privatizácii?”
Predsedom okrskovej volebnej komisie pre Referendum bol zvolený Ing. Milan
Rusko, CSc., č.d.65 a podpredsedom bol Pavol Kubiš, č.d.30.
Počet zapísaných voličov bol 220, počet zúčastnených 116, odpoveď áno – 114
voličov, odpoveď nie – 1 volič, 1 hlas bol neplatný.
18. a 19.11.1994 sme opäť volili. Teraz to boli komunálne voľby na funkciu starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva a 1 volebný okrsok. Predsedom okrskovej
volebnej komisie bol zvolený Ján Krnáč, č.d.81, predsedkyňou miestnej volebnej komisie
bola zvolená Terézia Ďuríková, č.d.45. Zapísaných voličov v zoznamoch – 226,
zúčastnených – 137 voličov.
Za starostu bol znovuzvolený Ján Styk, č.d.58, s počtom hlasov 121, kandidoval za
SNS.
Za poslancov boli zvolený:
Ing. Milan Rusko, CSc., č.d.65, s počtom hlasov 91, HZDS,
Ing. Stanislav Styk, č.d.71, s počtom hlasov 86, SNS,
Ing. Alena Očkajová, CSc., č.d.69, s počtom hlasov 81, HZDS,
Ing. Ján Bonta, č.d.43, s počtom hlasov 72, SDĽ,
Ing. Ján Žambor, č.d.84, s počtom hlasov 65, SDĽ,
Valéria Končeková, č.d.82, s počtom hlasov 61, DS,
Pavol Kubiš, č.d.30, s počtom hlasov 58, SDĽ,
Jozef Černý, č.d.73, s počtom hlasov 56, HZDS,
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Ing. Ladislav Podlipný, č.d.47, s počtom hlasov 55, HZDS-RS
Na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na návrh starostu, poslanci
jednomyseľne zvolili za zástupcu starostu Ing. Milana Ruska, CSc. a zároveň bola
zvolená aj obecná rada na promtné riešenie aktuálnych úloh. Jej členmi sa stali Ing.
Milan Rusko CSc., Ing. Ján Žambor, Ing. Stanislav Styk a starosta Ján Styk.

ČINNOSŤ PODNIKOV A ICH PODIEL NA ŽIVOTE OBCE
Súkromné aktivity
7.3.1994 bolo vydané živnostenské oprávnenie pre CITROTEAM, spol. s.r.o.,
Kynceľová 60, na vykonávanie ohlasovacej živnosti:
- Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Odťahová služba
- Prevádzkovanie autopožičovne
- Prevádzkovanie autobazáru
- Čistenie a leštenie lakových náterov a rámci voľnej živnosti.
17.5.1994 – zmena živnostenského listu pre ESTE z 21.10.1993 v časti predmet
podnikania. Predmet podnikania v bodoch 1, 2, 3, platí a dopĺňa sa o body:
4) Výkony technického rozvoja v oblasti foriem na vstrekovanie plastov, kovov, gumy
nástrojov a prípravkov pre plošné tvárnenie kovov.
5) Poskytovanie služieb v oblasti trieskového a beztrieskového obrábania, plošného
tvárnenia a tepelného spracovania kovov.
6) Výroba mechanických dielcov z kovov.
7) Výroba nábytkového a stavebného kovania.
8) Montáž strojárskych výrobkov.

Pasienkové spoločenstvo
14.11.1994 bola schválená Dohoda o vydaní nehnuteľností Pozemkovým úradom
v Banskej Bystrici pre pasienkové spoločenstvo v katastri Šalkovej – Prídel.
Predsedom pasienkového spoločenstva bol zvolený Pavol Čižmár, st., č.d.28
a podpredsedom Ján Styk, č.d.58.
Celková výmera je 31,7 ha.
Pasienkové spoločenstvo sa skladá:
- z pasienky, vo výmere 14,2 ha, ktorá je v prenajme Roľníckeho družstva Šalková,
- z lesa, vo výmere 17,5 ha, ktorý je v prenajme Štátnych lesov Slovenská Ľupča – ako
prírodná rezervácia.
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VÝSTAVBA A ZMENA CHARAKTERU OBCE
Plynofikácia
Stavba bola zahájená 30.5.1994. Prihlášku na plynofikáciu svojich domácností sa dali
všetky domácnosti okrem štyroch.
Sklad stavebného materiálu bol v dome pána Mateja Kováčika, bytom
v Bratislave.
Stavba bola rozdelená na trasy.
Trasa A – viedla od regulačnej stanice „ most Nemce “ po dom pána Marcineka,
č.d.14.
Trasa B – ulica smerom k zvonici
Trasa C – ulica smerom k mlynu
Trasa D – pokračovanie hlavnej trasy plynovodu k majerským domom
Trasa E – ulica pod zvonicou.
Aby sa mohla uskutočniť plynofikácia celej dediny, bolo potrebné získať 2 962 tis.
Sk. To sa podarilo vďaka schopnosti starostu Jána Styka, ktorý niekoľkokrát musel
vycestovať do Bratislavy na ministerstvo životného prostredia a žiadať dotácie na túto
akciu vo výške
1,2 mil. Sk.
Zároveň sa uskutočnilo množstvo jednaní so Slovenskými plyn. závodmi Zvolen,
o poskytnutie nenávratnej dotácie, čo sa podarilo vo výške 1 mil. Sk.
Na zemné práce – prekopávky bola uzatvorená zmluva s firmou Kartik. Plynmonta
zabezpečila kompletnú projektovú dokumentáciu pre plynofikáciu rodinných domov
a prípojok po regulátor plynu a dodanie plynových pecí, pre všetkých občanov, ktorí
o to požiadali.
1.8.1994 obecné zastupiteľstvo schválilo dobudovanie trasy D k majerským
domom, ešte v roku 1994, s čím sa pre nedostatok finančných prostriedkov nerátalo.
Chýbajúcich 760 000 Sk nám firma Kartik umožnila doplatiť do 30.6.1995.
Po ďalších jednaniach s SPZ Zvolen (Ing. Terem), starosta vybavil aj túto čiastku
ako dotáciu od Plynární Zvolen a suma 760 000 Sk bola firme Kartik vyplatená ešte
v roku 1994.
Obec, ako takú, stála celá plynofikácia z 3 mil. Sk:
regulačná stanica
75 000 Sk
dopracovanie projekt. dokumentácie
20 000 Sk
vybavenie stavebného povolenia
12 500 Sk
technický dozor
12 500 Sk
CELKOM
120 000 Sk
Plynofikáciu našej dediny môžeme kľudne označiť za stavbu storočia, pretože v obci sa
o plynofikácii hovorilo už dobrých 20 rokov. Územím obce vedie plynové potrubie pre
bývalú farmu, časť sídliska Sásová, Harmanecké papierne, len naša obec nebola
plynofikovaná. Vyskytlo sa veľa problémov pred začatím prác ale aj v priebehu. Boli to
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hlavne problémy s financiami ale aj s množstvom agendy, ktorú musela zabezpečiť
obec – hlavne starosta, za pomoci poslancov – Ing. Jána Žambora, Ing. Milana Ruska,
CSc a Ing. Stanislava Styka.
Počas zemných prác bol porušený telefónny kábel – pán Hajný č.d.55 a tiež
u Mačičkov, č.d. 67. Plynmonta meškala s dodaním pecí a blížila sa jeseň. No napriek
všetkým týmto útrapám, 19.10.1994, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na stavbu
a bol napustený plyn.
Bol to neuveriteľne krátky čas, za aký sa podarilo splynofikovať celú obec, po
toľkých pokusoch od vtedy ako sme boli súčasťou mesta. Treba vysloviť poďakovanie
hlavne starostovi Jánovi Stykovi, ktorý okrem všetkých vybavovačiek na úradoch, robil
zároveň aj denný stavebný dozor za Investorský útvar mesta Banská Bystrica. Šťastie
sme mali aj na vybratú firmu Kartik, ktorá pracovala rýchlo a spoľahlivo – vykopali ryhu,
položili kábel, zasypali a zaasfaltovali ryhu, zvyšok zeminy odviezli. Nakoniec cestu
pozametali. Najväčšou raritou bolo, že sa cesta pre prípojky neprekopávala ale sa
použil tzv. „krtko”(pretlaky). Pri prvom pokuse sa zhromaždila väčšina zvedavcov, či
prejde krtko na druhú stranu , kde vyjde. Toto nám závideli aj naši susedia z Nemiec
a Seliec, ktorí tiež plynofikovali obec, ale starou technológiou, s rozkopávkou celej
dediny, špinou a blatom.

Rekonštrukcia elektrického vedenia
Veľmi nákladnou akciou bola aj rekonštrukcia elektrickej siete. Bolo ju treba
posilniť, pretože niektoré domácnosti sa rozhodli pre elektrické vykurovanie.
Rekonštrukcia bola ukončená v novembri a obec stála 270 000 Sk.

Cintorín
Pán Peter Gibala st., č.d.62, sa aj tento rok staral o náš cintorín, vysadil malé
stromčeky do svahu, ktoré dodal urbár Kynceľová.
Poľnohospodárske družstvo Nemce a Ing. Ján Bonta, č.d.43, zrovnali zeminu pri
cintoríne z kynceľovskej strany, Ing. Milan Rusko, CSc., č.d.65 vypracoval projekt hrobov
cintorína. Pobuky na opravy cintorína boli vysoké, preto ich obecné zastupiteľstvo
zamietlo a rozhodlo sa urobiť opravu vo vlastnej réžii – civilná služba, Ing. Branislav Styk,
č.d.58.

Doprava
Opäť sa počas roka zvyšovali poplatky za dopravu od obce, pre SAD Banská
Bystrica. Mesačný poplatok pre našu obec bol 3 500 Sk. Aj keď je to vysoká suma, je
snahou OZ naďalej zachovať mestskú dopravu a počet spojov. PD Nemce sa opäť, ako
po iné roky, podieľalo na údržbe ciest v zime.

Ekológia
OZ riešilo problémy s komunálnym odpadom, nárastom základných poplatkov
a prirážok. Niektorí naši spoluobčania si uvedomujú, že zakladaním divokých skládok

Kronika Obce Kynceľová

1994

19

znečisťujú životné prostredie nielen sebe ale aj nám všetkým a zároveň narúšajú našu
prekrásnu prírodu.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
11.12.1994 sa v našej fílii konal výročný účtovný konvent. Kázňou na text Evanjelia
podľa Jána, 6. Kap., 63-64 verš, sa nám prihovoril farár Dr. Ján Dubíny.

OBYVATEĽSTVO
Základné demografické charakteristiky
Počet obyvateľov v roku 1994 bol 278 osôb.
Narodené deti: celkový počet 2 – Martin Sršeň, č.d.29 a Marián Filipko, č.d.80.

1995
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SAMOSPŔAVA OBCE
Počas roka Obecné zastupiteľstvo schválilo „ Štatút obce Kynceľová ” , „
Rokovací poriadok ” a koncom roka „ Všeobecné záväzné nariadenie o zvýšených
daniach z nehnuteľností ” s platnosťou od 1.1.1996.

ČINNOSŤ PODNIKOV A ICH PODIEL NA ŽIVOTE OBCE
Súkromné aktivity
Veľkým oživením ale aj prekvapením v živote dediny bolo otvorenie súkromnej
predajne „ MIX POTRAVINY ”, v marci 1995, v dome u Kuklicov č.d.36. Jeho majiteľom je
pán Jaroslav Kuklica. Predpovede občanov na existenciu 2 obchodov v tak malej
dedine boli rôzne. Zatiaľ sa oba obchody držia a pre občanov to má veľký význam
z hľadiska cien, ktoré nemôžu u ktoréhokoľvek z nich neúmerne rásť, pretože by to
viedlo k jeho likvidácii, ale aj z hľadiska predajnej doby – soboty, nedele, pondelky, keď
je Jednota zatvorená.
28.3.1995 bolo zaregistrovaných už 25 súkromných podnikateľov s platným
živnostenským oprávnením so sídlom, či miestom podnikania v obci Kynceľová.
Predmetom podnikania v prevažnej miere je kúpa tovaru za účelom jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom, sprostredkovateľská činnosť
ale aj mnoho špeciálnych činností. Keďže je to rozsahom objemný zoznam mien
a predmetov činností, podrobne ich tu neuvádzam. Úplný zoznam je súčasťou agendy
na obecnom úrade. Treba konštatovať, že obec z týchto aktivít nemá skoro žiadny
finančný efekt, okrem riešenia nezamestnanosti.

Urbárske združenie obce Kynceľová
V roku 1995 sa v urbáre robila prístupová cesta dolinou, popri potoku. Na tieto
práce bolo preinvestovaných 105 000 Sk.
Urbár daroval 40 m3 drevenej hmoty na popílenie pre obec na opravu a údržbu
obecného úradu (podkrovie).

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE
Plynofikácia
Nový rok 1995 Obecné zastupiteľstvo v Kynceľovej začalo s doriešením
plynofikácie dediny. Starostovi sa podarilo ešte koncom roka 1994 združiť 762 000 Sk od
Slovenského plynárenského podniku š.p. Bratislava. V roku 1995 sa pre plynofikáciu
rozhodli aj firmy ESTE a Banskobystrické spotrebné družstvo BBSD, z ktorých každá sa
zmluvne zaviazala prispieť na účet obce a to BB SD – 40 000 Sk a ESTE – 100 000 Sk.
Vyhodnotením sponzorstva firmou Kartik pre obec vo výške 150 000 Sk
a zaplatením poslednej splátky, bola plynofikácia dediny definitívne uzatvorená.
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Modernizácia budovy obecného úradu
Obecný úrad sa trochu vynovil. Bola nainštalovaná nová ústredňa pre verejný
rozhlas, zakúpil sa nový elektrický písací stroj a rozmnožovací stroj.

Oprava a údržba cirkevnej budovy – sídla obecného úradu
Začiatkom roka bola vypracovaná štúdia a projektová dokumentácia na opravu
a údržbu Obecného úradu, ktorá stála 24 900 Sk a štúdia 5 900 Sk. Keďže sa
v Kynceľovskom urbáre ťažilo, obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, pre zabezpečenie
dreva z urbáru na chystanú rekonštrukciu podkrovia obecného úradu. Ťažba a pílenie
stáli 47 000 Sk a takto z pôvodných plánovaných 42 600 Sk na tento rok sa
preinvestovala suma 109 100 Sk, ktorá ešte zahŕňala aj vypracovanie štúdie a plynovej
prípojky pre budovu obecného úradu.

Cintorín
O cintorín sa staral počas roka pán Peter Gibala st., č.d.62. Obecný úrad vo
vlastnej réžii začal s opravou cintorína. Podstatnú časť prác – betónovanie stĺpikov,
zváranie, natiahnutie pletiva – vykonala civilná služba Ing. Branislav Styk, č.d.58.
Pomocou tiež prispel Ing. Ján Bonta, č.d.43 ako predseda poľnohospodárskeho
družstva Nemce a zároveň náš poslanec, s mechanizmami pri úprave okolia cintorína,
odvoze prebytočnej zeminy a pri výkope jám pre stĺpy oplotenia.

Doprava
V dedine bolo vykonané dopravné značenie za 35 000 Sk.
Obecné zastupiteľstvo riešilo ďalšie zvyšovanie poplatku za dopravu (cena za 1
km od 1.4. – 30.4.1995 bola 5 Sk, od 1.10. – 31.12. sa zvýšila na 5,50 Sk/km). Celkom za
rok 1995 dotácia na dopravu bola 60 000 Sk.

Ekológia
Okresným úradom v Banskej Bystrici bol vyhlásený havarijný stav na Selčianskom
potoku, ktorý sa nás dotýkal tým že nový prepich koryta sa robil cez katastrálne územie
súkromných pozemkov občanov Kynceľovej, pri dome pána Škamlu – Senica.
OZ dalo zamietavé stanovisko k vybudovaniu novej skládky komunálneho
odpadu v Škrádne – Selce. Stanovisko bolo odôvodnené tým, že naše územie je dosť
znečistované činnosťou podniku Cementáreň a Biotika, keďže prevládajúci smer vetrov
je práve od Škrádna na náš kataster.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
10.12.1995 za účasti 23 cirkevníkov sa začal konvent Službami Božími, kde pán
farár Dr. Ján Dubíny, sa nám prihovoril žalmom 91 „ Kto v skýši najvyššieho prebýva...”.
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KULTÚRA
Kultúrny život v našej obci je zatiaľ dosť chudobný. Táto situácia je spôsobená aj
tým, že stále nemáme vhodné miestnosti ma rôzne akcie. Aj keď by kultúrna miestnosť
spĺňala ako – tak svoje poslanie, stále tu chýba sociálne zariadenie a voda. Napriek
týmto nedostatkom sa predsa podarilo zorganizovať „ Mikulášsky večierok “ 8.12.1995.
Miestnosť sa do posledného miesta zaplnila deťmi, s menšími prišli aj rodičia. Všetci sme
boli prekvapený, koľko detí do 14 rokov je v našej dedine. Narátali sme ich 70. Mikuláš
(Ján Gibala ml., č.d.68), čert (Martin Ondrejka, č.d.74), čertica (Lucka Kováčová,
č.d.68), anjel (Darinka Rísová, č.d.32), zajačik (Beátka Kováčová, č.d.68), rozdávali
balíčky za pekné pesničky a básničky.
Balíčky nám pomohli naplniť naši sponzori:
Jaroslav Kuklica, č.d.36, Ing. Milan Styk, č.d.53, Juraj Košina, č.d.79, Pavol Styk, č.d.25,
Ján Václavík, č.d.20, Ján Gibala st., č.d.68, Ing. Michal Pukan, č.d.34 a Slovenská
štátna sporiteľňa.
Krásne fotografie z Mikuláša urobila pani Jana Kováčová. Sú v prílohe Kroniky –
Album fotografií – pod príslušným rokom 1995.
V miestnosti, ako ja pred obecným úradom svietili vianočné stromčeky, ktoré
zaobstarala civilná služba a ktoré nám oznamovali blížiaci sa čas Vianoc – sviatkov
pokoja a lásky.

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ, ZDRAVOTNÍCTVO
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo humanitnú pomoc pre Slovenský červený kríž
v hodnote 600 Sk.

OBYVATEĽSTVO
Základné demografické charakteristiky
Počet obyvateľov v roku 1995 bol 303 osôb.
Občania, ktorí odišli za našich radov: Anna Hámorová, č.d.24, Anna Krnáčová,
č.d.81.
Správa o tragickej smrti Jána Jágerského, č.d.26, 44-ročného obyvateľa
Kynceľovej, ktorý sa utopil na vodnej nádrži Kurinec, bola smutnou na začiatku leta
1995.
Narodené deti: celkový počet 4 – Martin Styk, č.d.25, Frederika Kluvancová,
č.d.56, Anna Styková, č.d.58, Michal Patráš, č.d.81.

1996
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SAMOSPRÁVA OBCE
Rozpočet obce na rok 1996 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Kynceľovej dňa 9.2.1996. Predložený rozpočet bol vyrovnaný v príjmovej a výdajovej
časti v hodnote 983 289 Sk. Skutočnosť v príjmovej časti bola 940 443 Sk a vo výdajovej
921 341 Sk.
Zostatok finančných zdrojov z roku 1995 činil 82 289 Sk. Najväčším zdrojom príjmov
v obci boli: dane z príjmov fyzických a právnických osôb, dane z nehnuteľností a v roku
1996 aj príjem z odpredaja pozemkov.
Keďže sa počas roku 1996 začalo s údržbou a opravou budovy obecného úradu,
podstatná časť finančných zdrojov bola použitá na tento účel – 288 500 Sk, ďalšie
väčšie výdaje boli mzdy zamestnancov a odvody, odstraňovanie komunálneho
odpadu, vykurovanie obecného úradu – 16 138 Sk, náklady na dopravu – 59 637 Sk,
osvetlenie obce – 15 600 Sk, cintorín – 17 960 Sk.
14.3.1996 – Ing. Branislav Styk ukončil civilnú službu na Obecnom úrade
v Kynceľovej.
V zmysle zákona č. 446 /91 Zb., obec zriadila „ Kontrolnú skupinu na vykonávanie
štátneho požiarneho dozoru, pre objekty nachádzajúce sa na území obce a v správe
obecného úradu ”, v zložení: Pavol Kubiš, č.d.30, Ing. Ján Žambor, č.d.84, a Jozef
Černý, č.d.73.
V zmysle zákona č. 180 /95 Zb., určilo obecné zastupiteľstvo členov obce, na
zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov, v zložení: Ján Styk, č.d.58 – starosta,
Ing. Milan Rusko, CSc., č.d.65 a Pavol Čižmár st., č.d.28.
Počas roka obecné zastupiteľstvo postupne schválilo:
- novelizovaný odmeňovací poriadok obce, s účinnosťou od 1.1.1996
- 28.10.1996 – „ Všeobecné záväzné nariadenie obce o cintorínskom poriadku ” ,
s účinnosťou od 1.1.1997
- 28.10.1996 – „ Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnych poplatkoch ” ,
s účinnosťou od 1.1.1997.
Pre veľký počet sťažností na voľný pohyb psov v obci a mnohých neplatičov,
dalo obecné zastupiteľstvo vyhotoviť poznávacie štítky pre psov po 15 Sk, s názvom
obce, poradovým číslom. Psy, ktoré nebudú označené štítkom a budú sa voľne
pohybovať, môžu byť odchytené.
Obecné zastupiteľstvo opäť ako po iné roky sa zaoberalo aj mnohými
sťažnosťami v medzisusedských vzťahoch – pán Ján Bielik, č.d.24 sa sťažoval na suseda
pána Václavíka, č.d.20, pán Ján Jánošík, č.d.38 sa sťažoval na pána Kuklicu, č.d.36
ako aj na Ing. Pukana, č.d.34

ŠTÁTNA SPRÁVA
Oslavy 3. Výročia slovenskej štátnosti na prelome rokov 1995/1996 boli veľké, prvý
krát sa oficiálne konali na námestiach, ktoré boli plné veselých ľudí, spevu, tanca,
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svetlíc a ohňostrojov.
Slovensko bolo územne rozčlenené na 8 krajov a 79 okresov.
Naša obec Kynceľová patrí do okresu Banská Bystrica, s rozlohou 809 km2 s počtom
obyvateľov 112 810 a do Banskobystrického kraja, s rozlohou 9 455 km2 a s počtom
obyvateľov 609 828.

ČINNOSŤ PODNIKOV A ICH PODIEL NA ŽIVOTE OBCE
Súkromné aktivity
K 23.7.1996 bolo zaregistrovaných na obvodnom úrade 27 podnikateľov
s platným oprávnením so sídlom (miestom) podnikania v našej obci. Prevládala
prevažne kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo kúpa
tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom. Podrobný zoznam
podnikateľov je súčasťou agendy na obecnom úrade, tu uvádzam aspoň niektoré
zaujímavé a originálne aktivity, ktoré sú predmetom podnikania.
ENVIGEO TRADE, s.r.o., č.10 – technické poradenstvo v oblasti ekológie, geológie
MVE – Lopej, s.r.o., Kynceľová, č.22 – prevádzkovanie malej vodnej elektrárne
KERDA, s.r.o., Kynceľová, č.57 – prekladateľské a tlmočnícke služby v jazyku
anglickom a maďarskom
Augustín Chromek, č.d.72 – pilčícké práce a približovanie dreva
Ing. Martin Lacko, č.d.66 – činnosť účtovných poradcov, činnosť organizačných
a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva
Ing. Milan Styk, STYMIL č.d.53 – vykonávanie stavebných prác vo výškach
horolezeckou technikou
Juraj Nociar, JUNOKY, č.d.112 – maliarske, natieračské a lakýrnické práce
Ján Vajda, VRTY , č.10 – vykonávanie vrtných prác
Ján Václavík, č.d.20 – príprava práce pre stavbu, maliarske a natieračské práce,
fasádnické práce, obchodná činnosť, ubytovanie v súkromí.

Urbárske združenie
Na jar sa uskutočnila brigáda v urbáre – výsadba mladých sadeníc.
Počas roka sa budovala cesta, závoz – otočka, cesta, ktorá tvorí hornú hranicu
urbára – pod Kejdou. Na tieto práce sa v roku 1996 preinvestovalo 30 000 Sk.

Pasienkové spoločenstvo
8.2.1996 bolo verejné zasadnutie vlastníkov pôdy pasienkového spoločenstva
v Kynceľovej, na pôde ktorých má byť umiestnená časť novonavrhnutej skládky
komunálneho odpadu (Prídel – Škrádmo). Všetci vlastníci súhlasili s účasťou
pasienkového spoločenstva v s.r.o. KROH, v krajnom prípade sú ochotní uvažovaný
záber pôdy predať.
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VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE
Oprava a údržba cirkevnej budovy – sídla obecného úradu
Začiatkom roka 1996 boli zaslané ponuky dodávateľom na výberové konanie
opravy Obecného úradu v Kynceľovej.
8.7.1996 začala oprava budovy v dohodnutom termíne. Práce vykonávala firma
KOZÁK. So začatím opravy budovy sa pozastavili všetky práce na zvonici, detskom
ihrisku a všetky plánované finančné prostriedky boli presunuté na začatú akciu
a zároveň aj celá suma 254 857,40 Sk, ktorá sa získala v zmysle kúpno-predajnej zmluvy
za výkup pozemkov. Práce začali odkopom zeminy okolo celej budovy, kvôli veľkej
vlhkosti v múroch, následné štetovanie ďalej to bol prívod plynu – jeho rozvod pre
kúrenie vo všetkých miestnostiach aj so stupačkami v prípade rekonštrukcie podkrovia.
V tejto časti budovy nebola dosiaľ vodovodná prípojka. Konečne sa zamestnanci
dočkali sociálnych zariadení. Zriadila sa malá kuchynka, no zatiaľ nie je ešte zariadená
nábytkom. Prerobené kancelárie pôsobia príjemne a sú dôstojným miestom pre
pracovníkov obecného úradu a obecného zastupiteľstva. Všetky práce firma vykonala
na dobrej úrovni.
28.10.1996 obecné zastupiteľstvo schválilo ešte opravu veľkej zasadacej
miestnosti, ktorá pozostáva z výmeny podlahovej gumy, vymaľovania miestnosti,
natretia okenných rámov a mreží. Fotografie zo zrekonštruovaného interiéru sú v prílohe
Kroniky – Album fotografií pod príslušným rokom 1996.
Táto historická budova – jedna z najstarších v dedine, by si zaslúžila poriadnu
opravu aj zvonka, no finančné zdroje to zatiaľ nedovoľujú.

Cintorín
9.2.1996 pán Pavol Kubiš predložil obecnému zastupiteľstvu podklady, z ktorých
bolo koncom roka – starostom vypracované „ Všeobecné záväzné nariadenie obce
o cintorínskom poriadku ”, s účinnosťou od 1.1.1997. Podstatou je ročný poplatok 50 Sk,
za údržbu jedného hrobu a jednorázový poplatok 300 Sk, pri začatí budovania hrobky.
30.5.1996 obecné zastupiteľstvo konštatovalo dokončenie oplotenia cintorína Ing.
Branislavom Stykom.
Peter Gibala st., č.d.62, odmietol udržiavať cintorín pre zhoršený zdravotný stav.
Prvú kosbu robil Ján Styk, č.d.58, starosta. V lete sa však upravil zdravotný stav pána
Gibalu a pokračoval v údržbe cintorína.

Detské ihrisko
Pán Ing. Milan Rusko, CSc., č.d.65, vypracoval návrh na rozmiestnenie detského
ihriska zo školskej záhrady na Pastiersku – ku zvonici. Ivan Hilmer, č.d.64, ako
nezamestnaný, v rámci verejno-prospešných prác zabetónoval podstavce pre
kolotoče, preliezačky a hunčky a koncom leta Pastierska ožila veselým džavotom
malých aj väčších detí.
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Preliezačky sú pekne namaľované pestrými farbami a dobre zapadnú do malého parku
pri zvonici. Fotografie sú v prílohe Kroniky – Album fotografií – pod príslušným rokom 1996

Ekológia
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu nový návrh komunálnej skládky
Selce – Škrádno zo 16.1.1996.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky doručilo nasledovné
poradie lokalít pre novovybudovanú skládku komunálneho odpadu:
1. Selce – Škrádno
2. Badín
3. Malachov
S komunálnym odpadom sú problémy nielen na úrovni mesta Banská Bystrica ale
aj v našej obci. Pre veľmi vysoké poplatky za odvoz kontajnerov, obecné zastupiteľstvo
rozhodlo ich vyvážať len 2-krát do roka – na jar a jeseň. Podľa prepočtov výhodnosti
odvozu komunálneho odpadu, obecné zastupiteľstvo od 1.8.1996 odsúhlasilo uzavrieť
zmluvu aj s firmou Márius Pedersen, Zvolenská Slatina, pre vývoz kontajnerov. Vývoz
KUKA nádob, na Horné Pršany, naďalej zabezpečuje firma PUFEKO.
16.12.1996 obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie poplatkov za odvoz jednej
KUKA nádoby z 9 Sk na 12 Sk, s účinnosťou od 1.1.1997.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
Účtovný konvent evanjelickej fílie v Kynceľovej sa konal 15.12.1996. Konventu
predchádzali Služby Božie, na ktorých sa prítomným prihovoril Dr. Ján Dubíny, kázňou
na text Žalm 24 „ Toto je pokolenie tých...”.

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
K 17.10.1996 bolo v našej obci zaregistrovaných 15 nezamestnaných. Okrem
Ivana Hilmera zatiaľ nikto nemá záujem zamestnať sa ani v rámci verejno-prospešných
prác.

OBYVATEĽSTVO
Základné demografické charakteristiky
Celkový počet obyvateľov v roku 1996: 296
Občania, ktorý odišli z našich radov: Matej Číž, č.d.26, Anna Kollárová, č.d.29,
Júlia Jančíková, č.d.44 .
Narodené deti – celkový počet 6 – Dominik Styk, č.d.53, Anna-Mária Košinová,
č.d.79, Katarína Končeková, č.d.82, Lukáš Ondrejka, č.d.74, Maxim Nemčok, farma
č.41, Sarah Filipková, č.d.80.
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MIMORIADNE UDALOSTI
28.8.1996 – večer bola veľká prietrž mračien a prívaly vody s blatom zatopili
prízemný byt pána Končeka, č.d.82 a narobili mu veľkú škodu, pretože byt bol akurát
vymaľovaný a zariadený novými kobercami.
Táto búrka bola dôvodom pre podanie sťažnosti pána Kubiša, č.d.30 na svojho
suseda oproti, pána Styka, č.d.25, pre odtekanie vody z odkvapu jeho rodinného domu
cez jeho dvor, čo sa negatívne prejavilo pri tejto búrke.

1997
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SAMOSPRÁVA OBCE
Obecné zastupiteľstvo v Kynceľocej schválilo vyrovnaný rozpočet príjmov
a výdavkov na rok 1997 v čiastke 919 000 Sk. Skutočné príjmy boli 821 144,27 Sk.
Hlavnými položkami v príjmovej oblasti boli: prebytok hospodárenia z minulého roku,
dotácie zo štátneho rozpočtu na miestnu samosprávu, dane z príjmov fyzických
a právnických osôb, miestne dane, poplatky, daň z nehnuteľností fyzických
a právnických osôb, cestná daň a pod. Skutočný výdaj bol 807 732,02 Sk. Podstatné
výdavky sú spojené so zabezpečovaním dopravy – MHD, opravou miestnych
komunikácií, opravou a údržbou budovy obecného úradu, odvozom komunálneho
odpadu, mzdami, odmenami na dohodu ako údržba cintorína, osvetlenia, atď.
Celý rok prebiehalo zhotovovanie registra novej evidencie vlastníctva
k nehnuteľnostiam v našom katastrálnom území obce Kynceľová a v jeseni bol operát
obnovy ukončený.
19.9.1997, obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo návrh na
zvýšenie dane z nehnuteľností pre právnické subjekty na maximum, od 1.1.1998.
19.12.1997, obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo Ing. Michala
Pukana, Kynceľová, č.34, do funkcie kontrolóra obce, nakoľko bývalá kontrolórka pani
Marčeková sa vzdala funkcie.
V dňoch 23. – 24.5.1997 sa konalo referendum, kde sa občania mohli vyjadriť na 3
otázky:
1. Ste za vstup Slovenskej republiky do NATO?
2. Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky?
3. Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území Slovenskej republiky?
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende bol
236, počet odovzdaných hlasovacích lístkov bol 35.
Hlasovací lístok je v prílohe Kroniky – Výstrižky, pod príslušným rokom 1997.
Zo strany mestského úradu v Banskej Bystrici bola vyvinutá snaha o spoluprácu
obce s mestom pri tvorbe nového územného plánu našej obce.

ČINNOSŤ PODNIKOV A ICH PODIEL NA ŽIVOTE OBCE
Obecný úrad v Kynceľovej bol informovaný o zmene štátneho podniku Slovenská
geológia, Spišská Nová Ves na príspevkovú organizáciu Geologická služba Slovenskej
republiky od 1.1.1997, čo pre Kynceľovú predstavuje stratu na dani z nehnuteľností 7 500
Sk.

Súkromné aktivity
7.3.1997, Obecný úrad v Kynceľovej dal súhlas pánovi Jozefovi Černému,
Kynceľová č.73, k umiesteniu prevádzky PNEU-SERVISU v prístavbe jeho rodinného
domu. PNEU-SERVIS je zameraný sa servisnú činnosť pneumatík pre osobné
Kronika
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a dodávkové vozidlá, s celoročnou prevádzkou, ďalej na poradenské služby správneho
výberu pneumatík a pod.
Poľnohospodárske družstvo - Nemce požiadalo obecný úrad o úľavu na dani, na
základe toho vznikla dohoda obecného úradu s PD Nemce o odkúpení panelov
obecným úradom za pôvodnú nadobúdaciu cenu. PD Nemce sa podieľalo na úprave
cesty na Dolinky tým, že poskytlo stroje, tiež sa podieľalo na zimnej údržbe miestnych
komunikácií.

Urbárske združenie obce Kynceľová
V roku 1997 sa robila v urbári prerezávka a hygiena lesa, vysadilo sa 2 300 kusov
sadeníc na ploche 1 ha, zároveň sa robila údržba zvážnice a cesty v Doline – na tieto
práce sa doviezlo 60 t makadamu.

Pasienkové spoločenstvo
V roku 1997 bola uzatvorená nájomná zmluva Pasienkového spoločenstva
s IPODEC ONYX KROH Banská Bystrica, spol., s.r.o., na prenájom 12,5 ha pasienkovej
pôdy na predpokladanú výstavbu regionálnej skládky tuhého odpadu – Škrádno;
dokladovanie vlastníckych materiálov k vydaniu stavebného povolenia na skládku
komunálneho odpadu.

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE
Úprava cesty
Na jar 1997 sa robila úprava miestnej komunikácie na Dolinky a do Vierňav,
nákup makadamu hradila obec, dovoz zabezpečovalo Poľnohospodárske družstvo
Nemce.

Oprava zvonice
Finančné možnosti postačili len na odvodenie obvodových múrov a vnútornej
podlahy štetovaním a na zabetónovanie podlahy.

Cintorín
5.6.1997 Obecná rada v Kynceľovej schválila opravu akurát dokončeného
oplotenia cintorína po havárii auta aj na vlastné náklady obce. Snahou je
o preplatenie nákladov na oplotenie Slovenskou poisťovňou, zatiaľ sa čaká na jej
rozhodnutie, pretože nebol zistený vodič, ktorý havaroval s autom.
Údržbu cintorína počas roka zabezpečoval pán Peter Gibala, st., č.62.

Budova obecného úradu
Na budove obecného úradu poškodili mliekári pri zásobovaní obchodu fasádu
na vchodových dverách, fotografia je v prílohe Kroniky – Album fotografií pod
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príslušným rokom 1997.

Detské ihrisko
Z hľadiska finančných možností bolo zamietnuté zadanie na vypracovanie
projektu detského ihriska Ing. Orságom. Obecná rada v Kynceľovej, dňa 5.6.1997
odsúhlasila vypracovanie projektu detského ihriska na dohodu Ing. M. Ruskom, CSc.,
č.65, kde predpokladá finančné náklady na zariadenie ihriska vo výške 20 tis. Sk.

Doprava
Slovenská automobilová doprava Banská Bystrica zvýšila poplatok za mestskú
hromadnú dopravu od 1.7.1997, čo predstavuje navýšenie výdavkov
z predpokladaných 60 000 Sk na 120 000 Sk.

KULTÚRA
6.12.1997 sa v našej dedine po druhý krát od osamostatnenia konal Mikulášsky
večierok. Podujala sa ho zorganizovať pani Anka Styková, č.25, s pomocou pani
Gibalovej – pracovníčky obecného úradu a jej vnučiek Lucky a Beátky Kováčových,
č.68, ktoré obišli všetky domácnosti a pozisťovali záujem a účasť detí.
Večierok bol organizovaný na dve etapy. V prvej časti vystúpili detičky do 10
rokov, ktoré dostali balíčky za pekné pesničky a básničky. V druhej časti – pre starších
do 15 rokov sa usporiadala diskotéka. Disjokejom bol Roman Marcinek, č.92.
Miestnosť ako aj peknú vianočnú jedličku vyzdobila pani Gibalová, Ing. Branislav
Styk, č.58, osvetlil živý stromček pred budovou obecného úradu. Ako Mikuláš nám
vypomáhal Jaroslav Majcher, č.27; čert bola Lucka Kováčova, č.68.
Na balíčky prispeli sponzorsky aj podnikatelia z našej obce:
pani Ing. Gibalová, č.59, pán Jaroslav Kuklica, č.36 a pán Juraj Košina, č.79.
Fotografie sú v prílohe Kroniky – Album fotografií – pod príslušným rokom 1997.

MIMORIADNE UDALOSTI
6.3.1997 o 17 00hod., neznámy vodič havaroval s osobným autom (žiarska
značka) pri cintoríne. Išiel smerom od Banskej Bystrice na sídlisko Sásová, dostal sa do
protismeru a narazil do ukončeného nového oplotenia cintorína. Keď prišla polícia ako
aj náš starosta na miesto, vodiča nenašli, auto bolo ukradnuté, potom prišiel aj majiteľ,
ktorý bol veľmi nešťastný zo svojho havarovaného auta a poškodeného oplotenia.
Fotografia havarovaného auta je v prílohe Kroniky – Album fotografií – pod príslušným
rokom 1997.
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POČASIE A JEHO OSOBITOSTI V PRIEBEHU ROKA
13.2.1997 okolo 20 00 hod. sa nad naším územím prehnala silná búrka, ktorú
sprevádzalo hrmenie, blesky, a ľadovec. Vietor dosahoval rýchlosť 70-80 km/hod.
Celý apríl bol veľmi studený, boli zaznamenané rekordne najnižšie teploty na našom
území za posledných 50 a viac rokov. 24.4.1997 – ráno husto snežilo , 22.4.1997 bola
stále zima a víchrica. 31.5.1997 na Prašivej napadol do rána sneh, nočné teploty sa
pohybovali len od 4-8°C, denné od 12-15°C. V tomto období už mnohí z nás kosili prvé
sená a chceli sušiť.
Spomeniem ešte jednu smutnú udalosť, ktorá sa nás priamo nedotýkala, no
z hľadiska ľudského je treba zaznamenať povodeň na rieke Morave a jej prítokoch,
ktorá narobila veľké materiálne škody ale aj straty na ľudských životoch. 18.7.1997 – už
13.deň pršalo, hovorilo sa o storočnej vode. Po celom Slovensku sa robili zbierky pre
občanov postihnutých povodňou.

OBYVATEĽSTVO
Základné demografické charakteristiky
Celkový počet obyvateľov v roku 1997: 295
Občania, ktorý odišli z našich radov: Ján Gallo, č.59
Narodené deti – celkový počet 2 – Ján Styk, č.d.25, Branislav Bučko, č.d.46

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.12.1997, Uznesenie 4/1997,
schválilo zápisy do Obecnej kroniky za roky 1990 – 1996.
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SAMOSPRÁVA OBCE
Rozpočet obce na rok 1998 bol v príjmovej a výdajovej časti 883 tis. Sk
a obecným zastupiteľstvom bol jednomyseľne chválený na riadnom zasadnutí 16.2.1998
(Uznesenie 1/98).
Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom riadnom zasadnutí 16.2.1998, Ing. Jána
Bontu, č.43, ako ďalšieho overovateľa pre zápisy do Obecnej kroniky a zároveň
schválilo zápis do Obecnej kroniky za rok 1997 (Uznesenie 1/98).
Aj keď starosta 13.8.1998 utrpel ťažký úraz s dlhodobou PN, zabezpečil
k spokojnosti občanov ako aj štátnych úradov voľby do NR SR, referendum ako aj voľby
do samosprávy obce.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnili 25. a 26.9.1998.
Celkom bolo do zaregistrovaných 17 politických strán a hnutí, ktorým mohli dať
občania svoje hlasy. V našom volebnom okrsku Kynceľová bolo do zoznamu voličov
zapísaných 240 osôb; počet odovzdaných obálok bol 224. Občania svoje hlasy
odovzdali nasledovne:
Hnutie za demokratické Slovensko HZDS
89
Strana občianskeho porozumenia SOP
7
Slovenská demokratická koalícia
SDK
39
Slovenská národná strana
SNS
26
Strana demokratickej ľavice
SDĽ
52
Komunistická strana Slovenska KSS
6
Združenie robotníkov Slovenska
ZRS
4
Slovenská národná jednota
SNJ
1
Zároveň sa v týchto dňoch, teda 25. a 26.9.1998, konalo referendum
o neprivatizácii strategických podnikov. Počet zapísaných osôb v zozname voličov bol
239 a počet odovzdaných platných hlasov bol 160. Odpoveď „áno” bola v 134
prípadoch a 26 občanov odpovedalo „nie”.
V dňoch 18. a 19.12.1998 sa uskutočnili voľby poslancov do Obecného
zastupiteľstva v Kynceľovej a voľby starostu obce Kynceľová.
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov bol 240. Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva – 162. Počet poslancov,
ktorý sa mal zvoliť bol 9. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce bol 160.
Za poslancov boli zvolený títo kandidáti:
Jaroslav Majcher, č.d.27
SDĽ
Ing. Ján Bonta, č.d.43
SDĽ
Ing. Pavel Rís, č.d.32
NEKA
Ing. Alena Očkajová, CSc., č.d.69 HZDS
Ing. Janetta Červená, č.d.94
NEKA
Ing. Milan Styk, č.d.53
NEKA

98 hlasov
96
84
83
80
79
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Ing. Martin Majling, č.d.35
Vladimír Frémal, č.d.29
Juraj Nociar, č.d.112
Za náhradníkov boli zvolený:
Zuzana Vigašová, č.d.88
Pavel Styk, č.d.25
Jaroslav Kluvanec, č.d.56
Milan Styk, č.d.98

1998

HZDS
HZDS
NEKA

37

74
72 hlasov
69

57 hlasov
53
47
46

Za starostu obce Kynceľová bol zvolený:
Ing. Milan Rusko, CSc., č.d.65
HZDS
84 hlasov
Ján Styk, č.d.58, kandidoval za SNS a získal 76 hlasov.
V prílohe Kroniky – Výstrižky – pod príslušným rokom 1998 je priložený hlasovací
lístok pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva v Kynceľovej a hlasovací lístok
pre voľby starostu obce Kynceľová.

ŠTÁTNA SPRÁVA
V parlamentných voľbách 25.-26.9.1998 v Slovenskej republike zvíťazilo Hnutie za
demokratické Slovensko – 27%, ďalej nasledovali:
Strana demokratickej koalície SDK
26,33%
Strana demokratickej ľavice
SDĽ
14,66%
Strana maďarskej koalície
SMK
9,12%
Slovenská národná strana
SNS
9,07%
Strana občianskeho porozumenia SOP
8,01%
Víťaznému hnutiu sa nepodarilo zostaviť vládu a prešlo do opozície. Vládnu
koalíciu vytvorili strany – SDK, SDĽ, SMK a SOP.
Na referende o neprivatizácii strategických podnikov sa zúčastnilo len 44,25%
občanov Slovenskej republiky a teda nebolo prijaté.
V Banskej Bystrici – našom okresnom a krajskom meste – bol za primátora zvolený
kandidát za SDĽ Ing. Ján Králik, CSc.

ČINNOSŤ PODNIKOV A ICH PODIEL NA ŽIVOTE OBCE
Realitná spoločnosť REALITY MARKET, ako správca ev. a. v. cirkevného majetku,
dala výpoveď Banskobystrickému spotrebnému družstvu z nájomného pomeru
v objekte Kynceľová č.39, na základe Zmluvy o nájme zo dňa 26.8.1994 k 1.10.1998,
ktorá končila 31.12.1998 a vydala súhlas k prenájmu nebytových priestorov a uzatvorila
zmluvu s pánom Jaroslavom Kuklicom – Potraviny MIX, Kynceľová, č.36. Na konvente
ev. a. v. cirkvi, dňa 29.11.1998, bola farárom Dr. Jánom Dubínym, na základe
jednohlasného nesúhlasu občanov zamietnutá zmluva s pánom Jaroslavom Kuklicom
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na prenájom obchodu.
Pneu – servisu u Černých sa darí dobre, pre svoje zviditeľnenie sa objavila reklama
v inzertnom a informačnom týždenníku PARDON 13/V – 28. marca 1998. Ukážka reklamy
je v prílohe Kroniky – Výstrižky – pod príslušným rokom 1998. Fotografia Pneu – servisu je
v prílohe Kroniky – Album fotografií pod príslušným rokom 1998.
SKONTO – diskontná predajňa – potravín a drogistického tovaru začala svoju
činnosť na jar 1998 a je umiestnená v priestoroch bývalého veľkoskladu potravín
Banskobystrického spotrebného družstva. Záujem o nákup je veľký aj zo strany
Banskobystričanov, čo prispieva aj k zviditeľneniu našej obce, keďže mnohí obyvatelia
Banskej Bystrice dosiaľ ani nevedeli, že obec s týmto názvom existuje. Fotografia
predajne je v prílohe Kroniky – Album fotografií – pod príslušným rokom 1998.

Urbárske spoločenstvo
Počas roka 1998 bol vypracovaný znalecký posudok na ocenenie pozemkov
urbáru. Uskutočnila sa hygiena lesa a jeho prerezávka na ploche 5 ha. Ťažilo sa
kalamitné drevo, vyčistil sa a prehĺbil zanesený potok v Doline.

Pasienkové spoločenstvo
V roku 1998 bol vypracovaný znalecký posudok na predaj nehnuteľností
pasienkového spoločenstva pre novovybudovanú skládku tuhého komunálneho
odpadu. Boli vypracované kúpno-predajné zmluvy na spomínanú výmeru a uskutočnil
sa odpredaj pozemkov a ich vyplatenie.

VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE
Zvonica
Počas roka 1998 boli vyrobené a osadené ochranné snímateľné mreže (sieťovina)
na okná zvonice.

Ihrisko
Začalo sa s oplotením detského ihriska od horného suseda pána Potančoka.
Vyrovnanie povrchu ihriska buldozérom vykonal pán Ján Gibala, č.d.68 ako sponzorský
dar. Rúry pomocou sponzorov zabezpečoval starosta, Jám Styk, č.d.58, od fa. ENVIGEO
Kynceľová. Jamy vykopali Cickovci, č.d.46, taktiež ako sponzorstvo. Podobne prebehlo
aj betónovanie rúr, za účasti brigádnikov – Vladimíra Fremala, č.d.29, starostu Jána
Styka, č.d.58, Ing. Branislava Styka, č.d.58, Ing. Milana Ruska, CSc., č.d.65.

Cesta pred obecným úradom
Počas roka sa podarilo vyasfaltovať časť komunikácie pred Obecným úradom
v Kynceľovej – fotografia je v prílohe Kroniky – Album fotografií – pod príslušným rokom
1998, ako aj chodník od miestnej zastávky MHD po dom pána Majchera, č.27 –
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prepojenie na asfaltovú komunikáciu.

Cintorín
O cintorín sa aj v tomto roku vzorne staral pán Peter Gibala st., č.62, pričom mu
pomáhala jeho rodina. Takto upravený a oplotený cintorín ešte nebol, čo si všimli aj
cezpoľný, predovšetkým keď prišli na hroby svojich blízkych.

Základný kameň
21.9.1998, premier V. Mečiar, položil základný kameň stavby prepojenia ciest I/59
a I/66, v Banskej Bystrici, v lokalite Kostiviarska – Sásová – Kynceľová.

KULTÚRA
Mikulášsky večierok
4.12.1998 opäť do Kynceľovej prišiel Mikuláš s Čertom a doniesli dobrým deťom
darčeky, ktoré rozdávali za pekné pesničky alebo básničky. Na záver bola diskotéka
spolu s Mikulášom a Čertom v strede kola. Mikuláš bol Peter Rís, č.32, Čert bola Lucka
Kováčová, č.68.
Sponzori, pán Karcel, č.22, Ing. Milan Styk, č.53 a P. Gibala, ml., č.62, tento rok
prispeli na bohatšie balíčky.

Speváčka Jana Orlická
Jana Orlická, rod. Ďuríková, č.d.45 je sólistkou jazzovo - swingového tria OK Band
a sólistkou BB Band-u Dixieland Jazz Band-u. So svojimi kapelami sa zúčastňuje
každoročne medzinárodných dixielandových a jazzových festivalov doma i v zahraničí.
28.1.1998 sa uskutočnil krst 1. kazety a CD platne,
22.9.1998 sa uskutočnil krst 2 CD platne.
V prílohe Kroniky – Výstrižky – pod príslušným rokom 1998 je kópia plagátu informujúca
o Novoročnom koncerte OK Band-u a krste 1. CD, kópia fotografie z koncertu, kópia
z denníka SMER z 2.2.1998 informujúca o speváčke Jane Orlickej, kópia z Večerníka
predstavuje kapelu BB Band dixieland jazz band a krst CD platne.

CIRKEVNÝ ŽIVOT
11.1.1998 sa za účasti 30 cirkevníkov – ev. a . v. cirkvi – konal výročný účtovný
konvent v našej fílii Kynceľová za rok 1997. Konvent začal Službami Božími, kde pá farár
Dr. Ján Dubíny kázal na text podľa Matúša, 28 kap., 9-10 verš.
V roku 1998 sa veriaci evanjelici ešte raz stretli na konvente, dňa 29.11.1998.
Zvesťou Slova Božieho poslúžil brat farár Dr. Ján Dubíny, na text Jeremiáš 14 kap., 8-10
verš. Potom nasledoval výročný účtovný konvent, kde hlavým bodom rokovania bola

Kronika Obce Kynceľová

1998

40

budova cirkevnej
školy – zmena nájomnej zmluvy a otázka prenájmu – predovšetkým časti, kde sú
umiestené potraviny.
Po vystúpeniach starostu Jána Styka, č.58, Ing. Milana Rusku, CSc., č.65, Pavla Číža,
č.40 zaujal stanovisko aj správca cirkevného majetku Ing. Kratochvíl ako aj Dr. Ján
Dubíny. Keďže cirkevníci nesúhlasili so zmenou nájomníka, konvent bol ukončený s tým,
že prenájom časti budovy patrí Konzumu – spotrebnému družstvu a správca cirkevného
majetku a predsedníctvo cirkevného zboru v Banskej Bystrici znížilo nájom za priestory
potravín z 27 tis. na 6 tis. Sk na rok 1999.

MIMORIADNE UDALOSTI
V lete, 2.augusta, sa stala smrteľná dopravná nehoda v našej obci, keď pán
Chaloupek z Nemiec, narazil motorkou do paliet uložených a kraji cesty. Príčinou smrti
nebol náraz ale zlyhanie srdca.

POČASIE A JEHO OSOBITOSTI
Celý február boli extrémne vysoké teploty, až 16°C.
4.3.1998 meteorologická predpoveď hovorila o najväčšom teple za posledných 50
rokov.
Teplý február sa nám vypomstil, pretože z 23. na 24. mája 1998 bol veľký mráz –
pomrzla fazuľa, zemiaky, paradajky, uhorky a tiež aj hrozno. Celý masív Nízkych Tatier
bol pokrytý snehom. No o pár dní, 28. a 29.5.1998 boli už teploty 26-30°C.
Opäť nás prekvapila meteorologická predpoveď 9.7.1998, kedy Lomnický štít
hlásil -4°C a 11 cm snehu. Na chopku tiež mrzlo a napadlo 3 cm snehu.
Počasie akosi nechcelo ustať so svojimi výkyvmi a 20.7.1998 boli hlásené veľké
záplavy na východe Slovenska. Aj keď sa nás to priamo nedotýkalo, treba zaznamenať
pre budúce generácie, že tieto povodne si vyžiadali 50 ľudských životov a škody boli
vyčíslené na 3,3 miliardy Sk, (Slov. republika 29.12.1998).
Aj jeseň bola skúpa na slnečné dni - opäť veľmi veľa pršalo a na mnohých
miestach nebolo možné pozbierať ani všetku úrodu.

OBYVATEĽSTVO
Základné demografické charakteristiky
Celkový počet obyvateľov v roku 1998: 295
Občania, ktorí odišli z našich radov: Jozef Malček, č.63, Mária Čižmárová, č.28.
Narodené deti v roku 1998: Matej Filipko, č.80.
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Úlohou kronikára je čo najvernejšie zachytiť život obce v určitom konkrétnom
období (najčastejšie sa robí ročný zápis), či už činnosť samosprávy, výstavba v obci,
činnosť jednotlivých strán a združení ako aj spoločenský, kultúrny, a športový život. Aby
mohol ktokoľvek toto dianie zaznamenať, potrebuje mať prehľad, písomné podklady
a pozvania na všetky podujatia organizované v dedine. Mne, ako kronikárke, sa to za
posledný rok 1999, s novozvoleným starostom nepodarilo, pretože mnohé akcie
organizoval spontánne, bez odhlasovania v obecnom zastupiteľstve (bola som
poslankyňa), ako aj neoznámeniu akcie všetkým občanom. Na základe týchto
skutočností, sa zápisom do Obecnej kroniky Kynceľová za rok 1998, vzdávam funkcie
kronikárky, do ktorej som bola zvolená Obecným zastupiteľstvom v Kynceľovej v roku
1995.

