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Ročník IX

HENCOVSKÝ CHÝRNIK

Informačné periodikum Obecného úradu v Hencovciach.

Príhovor starostu

Iste mi dáte za pravdu,
že väčšinu našich občanov nielen našej obce, ale
celého Slovenska trápi to
isté, a to sociálne istoty a
nedostatok práce. Občania
sa chcú cítiť rovnocennými
s ostatnými, ktorí na rozdiel od nich majú prácu a tým
aj väčšie istoty, či možnosti. Ľudia sa tu narodili, žijú,

platia dane a chcú mať pocit,
že bohatstvo a hodnoty, ktoré Slovensko vytvára, musia
byť prerozdeľované všetkým
svojim občanom, nie iba
hŕstke vyvolených. Posledné
roky si ľudia neustále uťahujú opasky a už ani nemajú
kam. Potrebujeme im dať
prácu, a tým aj viac peňazí
do ich peňaženiek, aby ľu-

Vážení občania,

blíži sa koniec roka a s ním aj často opakované slová
„aký to bol rok, rok ubehol ako voda, splnili sa očakávania a
predsavzatia, ktoré sme si dali“ a pod.. V mysli začíname bilancovať. Z pohľadu rozvoja obce bol rok 2015 rokom veľmi
slabým. Hlavným dôvodom bolo hlavne nečerpanie fondov z
prostriedkov EÚ. Európska únia predĺžila do konca roka 2015
dočerpanie financií z prvého programovacieho obdobia rokov
2007-2013, ale aj tak ich nedočerpáme, nakoľko sme si dohodli
veľmi zlé podmienky v EÚ. Teraz narýchlo chceme čo najviac
preinvestovať, a tak štát zvolil cestu menšieho odporu a väčšinu prostriedkov čerpá na dokončenie infraštruktúry v doprave. Aj napriek veľkej snahe štatistiky hovoria, že sa vyčerpá
najviac 88% a to hlavne v nezhodách v jednotlivých rezortoch
ministerstiev. Pritom nesmieme zabúdať, že už beží druhé
programovacie obdobie rokov
2014-2020, kde je naalokovaných 17,5 miliárd €. Vieme, že
je aj posledný rok pred parlamentnými voľbami, a preto sa
čaká z vyhláseniami výziev na
jednotlivé operačné programy.
Vláda urobila ešte jeden krok,
a to rozdelila obce na čerpanie zdrojov z EÚ do dvoch
skupín. Prvá skupina do počtu
1000 obyvateľov. Táto skupina
môže, alebo bude môcť čerpať
prostriedky cez rezort ministerstva pôdohospodárstva, kde
tiež budú rozdelené zdroje pre
poľnohospodárov a pre obce
(tzv. PRV – program rozvoja
vidieka). Druhá skupina obcí,
ktoré majú viac než 1000 obyvateľov budú môcť čerpať pro-

dia sa už začali mať lepšie
a mali lepšie podmienky pre
život. Po našom vstupe do
EÚ začali platiť nové pravidlá, napr. dotácie pre slovenských poľnohospodárov sa
ani zďaleka nevyrovnali dotáciám pre tých zahraničných.
Musíme si uvedomiť, že 45%
populácie na Slovensku žije
na vidieku, kde práve poľnohospodárstvo patrí medzi
najdôležitejšie ekonomické
aktivity. V dôsledku slabej fi-

1/2015
nančnej situácie spotrebitelia na Slovensku začali viac
preferovať lacné zahraničné
produkty na úkor domácich,
kvalitnejších, ale pochopiteľné drahších. Slovensko
v uplynulých desaťročiach
bolo vo väčšine poľnohospodárskych produktov sebestačné a dnes patrí medzi
najhoršie v rámci EÚ. Vidiek
bez poľnohospodárstva neprežije a v ňom je aj najväčší
potencionál zamestnanosti.

striedky cez IROP (Integrovaný regionálny operačný program).
Do tejto skupiny patrí aj obec Hencovce. Cez tento program
boli vyhlásené iba dve výzvy, a to v oblasti energetiky a dopravy. Obec túto skutočnosť nevie ovplyvniť a na väčšie investície
musí počkať na už spomínané vyhlásenie výziev, lebo vlastné
prostriedky nemá. Dovolím si poznámku, že aj napriek tomu, že
naša obec oproti okolitým obciam je v značnej výhode, tak má pomerne 100% vybudovanú infraštruktúru, a pritom nemá žiadne
dlhy, ale na väčšie investície musí počkať na fondy z EÚ. Toto
chcem, aby občania ste to pochopili, že sme v obraze. Sledujeme dianie a sme schopní včas zareagovať. Jedno príslovie
hovorí, že raz pýcha a raz pád, ráz ste hore, raz dole. Aj tu si
dovolím poznámku, že v roku 2014 v mesiacoch september až
december obec preinvestovala 300 tisíc € (9 miliónov Sk), čo
je slušný balík peňazí – 245.000,-- € na rekonštrukciu verejného osvetlenia, čo už sa aj dostavil výsledok, že za rok 2015
nám bolo ušetrené a vrátené
2.200,-- €, a pritom máme o
70 ks svietidiel viac. 55.000,- € bolo preinvestovaných na
opravu parkoviska pri cintoríne, cesty od Rómskej osady k
PD a oprava chodníkov smerom k Bukóze.
Vážení občania, dávam
Vám na posúdenie, či je to
dosť alebo málo. Pri tejto ekonomickej situácií aká je v štáte
treba byť aj trochu skromný a
veci správne chápať a správne ich aj pomenovať a nepoužívať iba slová „ nič sa nerobí“, alebo jemnejšie povedané
„málo sa robí“. Aj napriek tomu
si dovolím povedať, že oproti
okolitým obciam, aj keď sme
jednou z najmladších obcí v
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okrese sme podstatne na tom
lepšie. V roku 2015 sa nám
podarilo zariadiť detské ihrisko v areáli futbalového štadióna, fasádu na hospodárskej
budove, dokončiť chodník v
dĺžke 54 m smerom k Bukóze. Z environmentálneho fondu sa nám podarilo dostať
35.000,-- € na likvidáciu nelegálnej skládky za Rómskou
osadou. Všetky akcie usporadúvané obcou sa uskutočňujú bez väčších problémov.
Spomeniem, že bola podaná
žiadosť na výstavbu a rekonštrukciu poľných ciest, ale
súťaž bola napadnutá fi. EURO-BUILDING a Úrad pre
verejné obstarávanie v Bratislave súťaž zrušil. Žiadosti na
obnovu zariadenia (stoličky a
stoly do kultúrneho domu) z
ministerstva financií a žiadosť
na multifunkčné ihrisko z Úradu vlády SR neboli úspešné.
Tu musíme byť optimisti, že
situácia sa po voľbách zmení.
Toto všetko spomenuté
obec len veľmi málo môže
ovplyvniť, ale najviac sú boľavé problémy, ktoré nás všetkých trápia a máme možnosť
ich ovplyvniť, napr.:
- obec má zavedený separovaný zber jednotlivých dru-

hov komodít a medzi nimi sú
aj PET fľaše a plasty, ktoré v
pravidelnom cykle zberáme,
no aj napriek tomu hlavne
v Rómskej osade sa vôbec
neseparuje a mnoho ďalších
občanov si likviduje plasty po
svojom (spaľovaním, vývozom na nelegálnu skládku).
Tu považujem za prioritu aktívnu prácu v environmentálnej
výchove s verejnosťou, a v tom
vidím zvyšovanie podielu vyseparovaného komunálneho
odpadu. Slovensko do roku
2020 musí recyklovať v množstve 50%. Teraz je to na úrovní 5%, čím občania budú viac
separovať, tým bude lacnejší
zber zmesového komunálneho odpadu. O rozmiestnení
veľkokapacitných kontajnerov
nechcem ani hovoriť. V obecnom rozhlase vyhlásime, čo
tam občania môžu dávať, a
aj napriek tomu tam nasypú
všetko možné (od elektroodpadu až po zdochliny). Tu
vidíte, že tá osveta v tomto
smere je potrebná. Ďalším
problémom sú túlavé psy
tých istých majiteľov a mnohí
z nich nemajú ani zaplatenú
daň za psa. Aj po viacerých
upozorneniach k zlepšeniu
nedošlo. Mnoho a mnoho ďal-

ších negatívnych vecí, ktoré
môžeme ovplyvniť, ale nechceme, napr. padajúce lístie
zo stromu, ktorý má vlastníka
a padá na obecnú komunikáciu, tak nech si to upratuje
obec. Obec je nápomocná,
ale starším a invalidným občanom. Je prijaté VZN, kde
občan má povinnosť upratať
pred svojim domov prípadný
sneh a pod.. O zaburinených
pozemkoch, kde občan je povinný o nehnuteľnosť sa starať už ani nechcem hovoriť.
Trápi ma ešte aj správanie
sa mladých (poniektorých)
v obci v nočných hodinách.
Okrem hlučnosti a vybraných
slov, robia aj veci, ktoré môžu
spôsobiť haváriu, či ohroziť
život. Naposledy sme boli
svedkami takéhoto deliktu na
sv. Luciu, kedy vytrhali z parku betónové lavice a drevenú
studňu. To všetko umiestnili
na križovatke do stredu, čím
znemožnili prechod cez cestu, a tým, ohrozili bezpečnosť
premávky, nehovoriac o tom,
že bola pri tom ešte aj hmla.
Tu apelujem predovšetkým na
rodičov, ktorí by mali vedieť,
ako ich deti trávia voľný čas
a mali by ich napomínať a vysvetľovať im, čo by sa mohlo

za určitých okolností stať, poprípade ako by to zasiahlo ich
rodinu. Mladý človek to síce
akoby hodí za hlavu, ale keď
má dôjsť k podobnej udalosti,
o ktorej sa rozprával s rodičmi,
začne aspoň uvažovať. Teraz
je na to najväčšia príležitosť,
nakoľko je adventný čas, čas
očakávania príchodu PÁNA,
ktorý prichádza stále, hoci
nebadane, prostredníctvom
svojich milostí. V tomto čase
by sme mali vyjadrovať viac
lásky k svojmu blížnemu, a
takto sa máme pripravovať na
slávnosť narodenia. Mal by sa
v nás obnoviť postoj bdelosti,
duchovnej sústredenosti na
to, čo je skutočne podstatné
a dôležité pre náš život. Mala
by sa v nás mobilizovať už
takmer zabudnutá dobrota,
ochota myslieť na druhého a
poskytnúť mu konkrétne znamenie dobroty. Pre plynulý
chod obce, pre jej rozvoj a pokojný život v nej je veľmi dôležitá spolupráca a to obecného
zastupiteľstva, dobrovoľných
organizácií, občanov obce so
starostom obce, lebo v jednote je sila a výsledok sa určite
dostaví!
Ing. Štefan Kovaľ
Starosta obce

VOĽBY DO NR SR 2016
Voľby do NR SR sa uskutočnia 05. marca 2016. V obci
Hencovce je určený čas ich konania od 07.00 do 22.00
hodiny. Voľby sa budú konať v tunajšom kultúrnom
dome.
Volič volí priamo vo volebnej miestnosti. Volič, ktorý sa
pre zdravotné ťažkosti nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti, tak môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o voľbu do prenosnej volebnej schránky.
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého
pobytu, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o
vydanie hlasovacieho preukazu :
- osobne – najneskôr 04.03.2016
- listom – najneskôr 15.02.2016
- elektronicky – najneskôr 15.02.2016
- prostredníctvom splnomocnenej osoby – najneskôr
04.03.2015.
Vzory žiadosti nájdete na stránke obce
www.hencovce.sk v časti „ Voľby do NR SR“.

Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb
sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou :
- listom – najneskôr 15.01.2016
- elektronicky – najneskôr 15.01.2016
Vzory žiadosti nájdete na stránke obce
www.hencovce.sk v časti „Voľby do NR SR“.
Pri samotnom volebnom úkone je volič povinný predložiť doklad totožnosti, ináč mu nebude umožnené voliť.
Pri týchto voľbách sa bude každý volič, ktorý sa zúčastní volieb podpisovať k svojmu menu do zoznamu voličov.
V mesiaci február 2016 Vám bude do domácnosti (nie
každému voličovi) doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov.
Bližšie informácie nájdete na stránke obce
www.hencovce.sk v časti „Voľby do NR SR“.
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Informácia
o súdnom spore!
Obec obdržala nečakane bez akéhokoľvek upovedomenia predvolanie na súdne pojednávanie na deň
22.10.2015 o 9.00 hod. na okresný súd Vranov n. T.
ohľadom vyplatenia odškodného vo výške 1.318,- € s
náhradou trov právneho zastúpenia. Návrh bol podaný žalobkyňou M. I., bytom Hencovce, voči vlastníkovi
chodníka, t.j. obci.
Dôvod podania žaloby:
Dňa 6.11.2014 (pred rokom), v čase okolo 17.30 hod
údajne šla na cintorín po ulici Hencovskej a v dôsledku nerovného chodníka spadla. Pri páde utrpela zlomeninu ramennej kosti, s dobou liečenia od 6.11.2014
do 16.3.2015. Pre informáciu, vážení občania, chcem
Vám ozrejmiť, že sa jedná o nový chodník kolaudovaný v roku 2012. K informácii prikladáme aj predvolanie
z okresného súdu.

HENCOVSKÝ CHÝRNIK
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Vyjadrenie Bukózy k znečisteniu
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Hencovčania chcú vedieť, čo dýchajú
Pravidelné stretnutia starostov okolitých obcí s
vedením Bukózy veľké pokroky neprinieslo v zlepšení čistoty ovzdušia. Stále pozorujeme na svojich
autách či okenných parapetoch, strechách a pod.
znečistenie od drobných častíc vápna a popola.
Znečistenie svedčí o tom, že filtre na jednotlivých
zariadeniach nie sú dostatočne účinné. Z posledného jednania je prísľub, že do konca roka 2015
by mal byť inštalovaný úplne nový látkový filter na
rotačnej peci, ktorý má podstatne znížiť úlet častíc
vápna do ovzdušia. Výsledok uvidíme už za pár dní
zostávajúcich do konca roka. Zápis z posledného
jednania si môžete prečítať. Som presvedčený, že
Bukóza bude viac tlačená na zníženie emisií najmä
po uskutočnenej 21. medzinárodnej konferencií o
klíme COP 21 v Paríži dňa 30. novembra tohto roku.
190 krajín, vrátane Slovenska sa dohodlo o riešení zmeny klímy, aby nedochádzalo ku globálnemu
otepľovaniu, čo môže mať pre celý svet katastrofálne dôsledky. Tu sa očakáva, že budú prísnejšie
normy a aj prísnejšia kontrola. Obec Hencovce reaguje na väčšie znečistenie a písomne dáva podnet
na Inšpekciu životného prostredia – viď posledný
podnet.
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MIESTNE DANE Z kroniky Hencoviec
Zmeny v platení miestnych
daní a poplatkov pre rok 2016
Vážení občania,

dovoľte, aby som Vás oboznámil, s VZN č.1/2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Hencovce, na ktorom sa uznieslo
obecné zastupiteľstvo dňa 10.12.2015.

Daň z nehnuteľností
Dôvodom zvyšovania dane z nehnuteľnosti bolo
to, že sme sa potrebovali vyrovnať legislatíve,
ktorá hovorila o tom, že rozdiel medzi najnižšou
a najvyššou daňou z nehnuteľnosti môže byť len
v istom rozpätí a preto sme upravovali práve daň
z nehnuteľností.
Pre rok 2016 sa zvyšuje sadzba pri dani zo stavieb:
- stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
zo sumy 0,028 €/m2 na sumu 0,033 €/m2.

Poplatok za komunálny odpad
Ďalším poplatkom, ktorý sa upravoval, je poplatok
za komunálny odpad, kde sme oproti roku 2015
išli hore o 2 eurá, čiže poplatok za jedného obyvateľa na rok za zber a likvidáciu komunálneho odpadu sa v obci Hencovce dostal na úroveň 8 €,-.

Stav obyvateľov k 15.12.2015: 1326
PRIŠLI MEDZI NÁS
22.01.2015
28.01.2015
03.02.2015
05.02.2015
01.03.2015
10.04.2015
25.05.2015
30.05.2015
13.08.2015
19.08.2015
29.08.2015
02.09.2015
03.09.2015
03.11.2015
09.11.2015

Nikola Haňová
Simona Čižmáriková
Gregor Hofierka
Terézia Tologová
Lívia Ferková
Katy Amy Telváková
Patrik Török
Tomáš Soták
Zara Maľudyová
Valéria Hoľanová
Félix Kováč
Artur Vyšňovský
Jakub Horkavý
Alžbeta Venceľová
Kevin Bogár

ODIŠLI DO VEČNOSTI
03.02.2015
23.05.2015
01.07.2015
03.09.2015
17.09.2015
20.10.2015
09.11.2015
20.11.2015
11.12.2015
15.12.2015
17.12.2015

Jozef Ferenc
Pavlína Ferková
František Petro
Félix Kováč
Anna Haňová
Milan Bogár
Ján Čelovský
Andrej Tomko
Jozef Danko
Helena Kotlárová
Mária Ferencová

Skládkovanie odpadu sa zvýšilo zo sumy 39,€ za tonu odpadu na sumu 53,48 € a k tomu
sa pripočítava zákonný poplatok za uloženie
odpadu 4,98 €, spolu je to 58,46 € za tonu odpadu. Poplatok za komunálny odpad bolo nutné
zvýšiť hlavne z toho dôvodu, že obec dopláca vysokú čiastku za vývoz TKO. V roku 2015 – 5.000
€, pričom zo zákona má byť poplatok vyrovnaný.
To znamená, že príjem má pokryť celú sumu za
vývoz TKO.
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zvyšuje zo sumy 6,- € na osobu/rok
na sumu 8,- € osoba/rok.

Starosta blahoželá najstaršej občianke
obce Márii Hrunenej k jej 95 rokom.
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Najdôležitejšie momenty zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Hencovciach schválilo:
- Ročný plán na úseku civilnej ochrany obyvateľstva krízového riadenia a obrany štátu
- Dotáciu pre FK Hencovce a pre zväz chovateľov poštových holubov, nakoľko o dotáciu požiadali
- Prílohu č. 1 a č. 2 k VZN o určení výšky dotácie pre prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území obce Hencovce na rok 2015
- Záverečný účet obce Hencovce a celoročné hospodárenie bez výhrad
- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
- Zhotovenie obecných krojov
- VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Zakúpenie manuálneho elektrického konvektomatu zn. UNOX XV 893 pre školskú jedáleň
- Finančný rozpočet na rok 2016

10. VÝROČIE ONDAVKY
Detský folklórny súbor Ondavka v Hencovciach
oslávil v sobotu 19. decembra 2015 svoje 10. výročie
od jeho založenia. Súbor Ondavka pod vedením Viktora Ťaska sa zúčastňoval nielen na domácich vystúpeniach, ale vzorne reprezentoval obec aj na svojich zahraničných cestách. Na oslave tohto výročia sa zúčastnili, resp. boli hosťami Spevácka skupina Hencovčan, FS Rovina z Dlhého Klčova a Ľudová hudba FS
Rovina. Veríme, že rady detského folklórneho súboru
sa budú rozširovať talentovanými tanečníkmi a svojimi
účinkovaním na rôznych vystúpeniach budú obohaco-

vať kultúrno-spoločenský život nielen v blízkom regióne, ale aj na turné po zahraničí!
Prajeme im veľa zdravia a radosti, aby žali len úspechy na svojich cestách!
Zablahoželať im prišli aj starosta obce Hencovce a
starosta obce Kladzany.
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Hencovský ples 2015

Hencovský ples 2015

Hencovský guľáš

Hencovský guľáš

Športový deň detí 2015

Športový deň detí 2015

Jánske ohne

Jánske ohne
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SILVESTER 2015

		
Pozývame občanov na spoločné zapálenie ohňostroja
31.12.2015 o polnoci
( v strede obce – v parku)
a zároveň aj k spoločnému privítaniu Nového roka 2016.
					
Starosta obce
			
a obecné zastupiteľstvo

V závere odchádzajúceho roka úprimne ďakujeme
vedeniu PD Hencovce, vedeniu fi CHETRA, fi. LINORA,
fi. Elekromontáže – V. Antuš a Dudášovi Albertovi za
celoročnú spoluprácu, priazeň a prejavenú dôveru.
Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov
a veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných
úspechov v Novom roku 2016.
							

Obecný úrad Hencovce
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ZO ŠPORTU

Dňa 16.8.2015 náš futbalový klub odohral svoj prvý zápas V. ligy na hencovskom futbalovom ihrisku, privítali sme
mužstvo OFK Agrifop Stakčín.
Pre vysvetlenie treba dodať, že
Hencovce už V. ligu hrali v sezónach 2007-2010, no ako si
isto pamätajú fanúšikovia museli sme aj na domáce zápasy odohrať mimo Hencoviec a
to na Rodinnej oblasti alebo v
Sedliskách.
Skutočnosť, že sa táto sezóna hrá na vlastnom ihris-

TABUĽKA V.LIGA VD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TJ Ptava NV Ptičie
FK Humenné
FK Kochanovce
FK Soľ
TJ Družs. N. Hrušov
OFK Hencovce
OFK AGRIFOP Stakčín
TJ Jasenov
OFK Tatran Bystré
FK Sedliská
TJ Šimonka Čierne n.T.
FK Kamenica nad C.
ŠK Sačurov
MsFK Hanušovce n.T.

svojou snahou a úsilím prispeli me popriať aj v Novom roku
k úspešnému 6. miestu mužov, veľa športových úspechov, elák 2. miestu dorastencov a k 6. nu a pevné zdravie.
miestu žiakov po jesennej časti
Za vedenie OFK Hencovce
ku prospieva hre ako aj výkosúťaže. A na záver Vám chceIng. Ján Valčo
nom mužstva, ktoré na domácej pôde ešte neprehralo, čím TABUĽKA IV.LIGA-SD-U19-SK.A-OBFZ VT
určite potešilo domáceho diváZ V R P Skóre B +/ka. Zo strany vedenia klubu je
1 OFK Tatran Bystré
9 8 0 1 62:11 24
9
snaha vytvoriť pre divákov kva2 OFK Hencovce
9 8 0 1
47:8 24
9
litnejšie a adekvátne prostre3
FK
Soľ
9
8
0
1
29:3
24
12
die pre V. ligu a to vybudova4 ŠK Sačurov
9 5 1 3 29:15 16
4
ním tribúny. Táto snaha sa ne5
FK
Sedliská
9
4
0
5
16:25
12
0
stretla s pochopením resp. väčšinou v obecnom zastupiteľstve
6 TJ Družst. N. Hrušov
9 4 0 5 13:25 12 -3
pri schvaľovaní projektu, čo nás
7 TJ Družst. Tovarné
9 3 2 4 15:31 11 -4
veľmi mrzí.
8 MsFK Hanušovce n.T.
9 1 2 6 15:46 5 -7
Touto cestou by sme sa
9 OcŠK Seč. Polianka
9 1 1 7
9:39 4 -8
chceli poďakovať všetkým, ktorí
10 FK T. Zámutov (odstúpené) 0 0 0 0
0:0 0
0
11 FK Vechec
9 0 0 9
6:38 0 -15

Z V R P
14 11 2 1
14 11 2 1
14 10 2 2
14 7 3 4
14 7 3 4
14 7 1 6
14 6 4 4
14 6 4 4
14 5 2 7
14 5 1 8
14 3 2 9
14 1 4 9
14 1 2 11
14 1 2 11

Skóre
45:8
38:6
38:16
31:15
22:32
30:17
26:15
25:17
18:23
18:33
20:24
9:39
13:44
14:58

B
35
35
32
24
24
22
22
22
17
16
11
7
5
5

+/14
14
8
0
3
1
1
4
-4
-5
-10
-14
-16
-13

TABUĽKA III.LIGA-SŽ-U15-SK.A-OBFZ VT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ŠK Sačurov
FK Vechec
FK Sedliská
MsFK Hanušovce n.T.
OcŠK Seč. Polianka
OFK Hencovce
OFK Tatran Bystré
OFK DlhéKlčovo
TJ Družst. N. Hrušov
FK Soľ
FK T. Zámutov (odstúpené)

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0

V R
7 1
6 1
6 0
5 1
5 1
5 0
5 0
3 0
0 1
0 1
0 0

P
1
2
3
3
3
4
4
6
8
8
0

Skóre
46:8
41:16
30:14
24:18
25:20
30:13
22:13
31:26
6:44
6:89
0:0

B +/22 10
19
4
18
6
16
4
16
4
15
0
15
0
9 -6
1 -14
1 -11
0
0

PLESY
Plesy v obci:
23. január 2016 – ples Materskej školy Hencovce
v KD Hencovce
06. február 2016 – Obecný ples v KD Hencovce
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