Tab.1: INFORMOVANOSŤ OBČANOV PROSTREDNÍCTVOM VŠETKÝCH INFORMAČNÝCH KANÁLOV O VECIACH VEREJNÝCH

Štúdia revitalizácie verejných priestranstiev
Revitalizácia vnútrobloku
Pešia zóna
10. júna 2015
10. júna 2015

Verejné
prerokovanie
v kultúrnom dome
Mestské zastupiteľstvo
videozáznam MsZ 22.06.2017 - vnútroblok na stránke
YouTube
www.poltar.sk,
v sekcii mestské
zastupiteľstvo,
videozáznam

https://www.youtube.com/watch?v=b5j-C0gOEgQ –
23.10.2019 sa schválilo na zastupiteľstve Uznesenie č.
182/2019 - predloženie a spolufinancovanie. V priloženom
linku sa od 2:40:00 informuje o projekte.
https://www.youtube.com/watch?v=MZgkIuSYTag&t=8181s
dňa 19.07.2021 sa na zastupiteľstve zrušilo uznesenie
z 23.10.2019 č. 182/2019 a schválilo sa nové uznesenie č.
101/2021 podľa pokynov z MV SR. V priloženom linku sa cca
od 1:40:00 informuje o projekte.
https://www.youtube.com/watch?v=nC-hgD_rSQ0 –
10.1.2022 bola vzatá na vedomie informatívna správa
o úspešných projektoch, kde sa spomínalo aj schválenie
Pešej zóny – Uznesenie č. 2/2022.
Táto informatívna správa bola pripravená na zastupiteľstvá
v termínoch 3.12.2021, ale poslanci stiahli tento bod
z rokovania a 16.12.2021, ale zastupiteľstvo bolo
neuznášaniaschopné.

pozvánka

15.6.2017

23.10.2021
19.7.2021
16. 12. 2021
19.7.2021
16. 12. 2021

Zápisnica na stránke
www.poltar.sk,
v sekcii
mestské
zastupiteľstvo,
zápisnice

Napísaná na zasadnutí
22.6.2017

Uznesenie
www.poltar.sk,
v sekcii
mestské
zastupiteľstvo

Uznesenie č. 36/2017 z dňa
22.6.2017

182/2019 MsZ
101/2021 MsZ
109/2021 uznesenie z MsR

pracovný materiál www.poltar.sk,
v sekcii mestské
zastupiteľstvo,
pracovný materiál

15.6.2017

17.10.2019

informatívna správa

15.6.2017

3.12.2021
10.12.2021
1/2019
6/2021
2/2022
8.6.2015 o 14:45 hod
9.6.2015 o 14:45 hod.
10.6.2015 o 11.15 hod.
10.6.2015 o 15.00 hod.

Poltársky občasník

1/2018
1/2022

Mestský rozhlas –
pozvánka na
verejné
zhromaždenie

8.6.2015 o 14:45 hod.
9.6.2015 o 14:45 hod.
10.6.2015 o 11.15 hod.
10.6.2015 o 15.00 hod.

Tlačové správy

Média

14.4.2022 – Poltár sa pustí do
rozsiahlej revitalizácie
vnútrobloku sklárskeho
sídliska

24.11.2021 – Mesto Poltár získalo dotácie vo výške viac ako
900 tisíc eur
TS - PROJEKTY - Aktuálne.pdf

Echonoviny 15. apríla 2019
Novohradske.sk 24.11.2021
https://www.echoviny.sk/polt
https://novohradske.sk/obcianske-hliadky-pesia-zona-ajar-kulturny-dom-sidlisko/
detske-ihrisko-poltar-ziskal-dotacie-za-viac-ako-900-tisicNovohradske.sk 19.4.2022
eur/
https://novohradske.sk/mesto
TASR 25.11.2021
-poltar-sa-pusti-dohttps://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021112500000321
revitalizacie-vnutroblokumynovohrad.sme.sk 25.11.2021
sklarskeho-sidliska/
https://mynovohrad.sme.sk/c/22790392/pesia-zona-vSobotnik.sk – 16.4.2022
poltari-povedie-od-centra-po-areal-sklarni.html
https://sobotnik.sk/2022/04/p
teraz.sk 11.4.2022
oltar-zacina-rozsiahluhttps://www.teraz.sk/banskobystricky-kraj/poltar-vybudujerevitalizaciu-vnutroblokupesiu-zonu-s-namest/625940-clanok.html
sklarskeho-sidliska/
Rimava.sk -14.4.2022
https://www.rimava.sk/spravy
-z-regionu/samospravaspravy-z-regionu/poltar-buderevitalizovat-vnutroblokpribudne-detske-ihrisko-zelenaj-stroje-na-cvicenie/
MY NOVOHRAD – 14.4.2022
Vďaka státisícovej dotácii
bude Poltár atraktívnejší,
pribudnú fitness park aj
dažďové - SME | MY Novohrad
Teraz.sk – 14.4.2022
Ďalšie informácie sú zverejnené na www.poltar.sk v sekcii aktuálnych oznamov.

