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Milí naši seniori,

Číslo 4/2020

Máme profil na Instagrame
Aj tie najkrajšie miesta na svete majú väčšie možnosti na rozvoj, ak
svoj potenciál aktívne propagujú. Jednou z dostupných možností
sú sociálne siete, kde je mesto Poltár stále aktívnejšie.

druhá vlna pandémie skúša našu pripravenosť aktívne čeliť koronavírusu
znova a znova. Hoci pravdou zostáva, že mesto Poltár má v tejto oblasti
dobré výsledky a počty infikovaných v okrese sú minimálne, myslite,
prosím, v týchto časoch najmä na svoje zdravie. Viem, že sa mnohí v čase
vyhlásenia núdzového stavu cítite zneistení a osamotení. Najmä v októbri,
keď s väčšou intenzitou myslíme na ľudí, ktorých zdobia šediny múdrosti
a dlhoročných skúseností. Ubezpečujem Vás, že moju úctu a vďaku máte
po celý rok a mojou prioritou naďalej zostáva zabezpečovanie podmienok
pre dôstojné starnutie. Ďakujem Vám za trpezlivosť, zodpovednosť a silu,
s ktorou prekonávate toto náročné obdobie. Verím, že o niekoľko týždňov
či mesiacov sa opäť budeme usmievať a zdraviť v uliciach nášho mesta,
stretávať sa na spoločenských podujatiach, budeme sa cítiť bezpečnejšie
a naše spoločné kontakty sa obnovia. Už teraz sa teším na stretnutia
s Vami. Aj z dôvodu obmedzenia sociálnych väzieb som mesiac úcty
k starším využila na to, aby som Vás kontaktovala prostredníctvom listu
a pripojila aj malý darček, uprostred ktorého je krčah, symbolizujúci
hrnčiarstvo, sklárstvo a poľnohospodárstvo. Symbol mesta, ktorý nosíme
navždy vo svojom srdci.
Martina Brisudová, primátorka mesta

Okrem nášho profilu na Facebooku pribudol ďalší na stále populárnejšom Instagrame. Príspevky v podobe fotografií sprístupňujeme verejnosti od októbra. Veríme, že oficiálny instagramový účet
bude na verejnosti obľúbený a postupne získa čoraz viac fanúšikov:
https://www.instagram.com/mesto__poltar/.
Okrem Instagramu ponúkame ďalšiu možnosť získať novinky a ďalšie
aktuality z našej webovej stránky. Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu
a budete v obraze. Nezabudnite nás sledovať.
-red-

Vládna finančná výpomoc mestu prešla siedmimi hlasmi
Mestské zastupiteľstvo v Poltári vo štvrtok 27. augusta 2020 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Poltári prerokovalo a schválilo
siedmimi hlasmi prijatie návratnej finančnej výpomoci na vykrytie
výpadkov dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 144 923 €. Tieto financie
mesto plánuje investovať do zhodnotenia majetku.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo mestu Poltár kompenzáciu výpadku dane z príjmov formou návratnej finančnej výpomoci.
Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom
splácania istiny dochádza pre naše mesto k poskytnutiu výhody. Mesto
použije finančnú výpomoc výlučne na účel financovania výkonu samo-

správnych pôsobností. Návratná finančná výpomoc slúži na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 je vo
výške 144 923 €. Peňažné prostriedky je možné použiť do 31. 12. 2020.
Návratnú finančnú výpomoc môže vláda svojím rozhodnutím zmeniť
na nenávratnú finančnú výpomoc.
Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta pri
Mestskom zastupiteľstve v Poltári, ktorej predsedom je poslanec Ján
Skýpala, odporučila poslancom finančnú výpomoc pre mesto Poltár
schváliť.
Pokračovanie na str. 2 u
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Hlavný kontrolór Ing. Tomáš Škrabák vo svojom stanovisku konštatoval, že: „ mesto Poltár spĺňa podmienky pre prijatie návratných zdrojov
financovania – bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 144
923,00 € s odkladom splácania istiny (poskytovanej podľa podmienok
zverejnených MF SR v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR č. 494
z 12. 08. 2020) v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy“.
Primátorka Martina Brisudová považuje poskytnutie finančnej výpomoci pre naše mesto za výhodné: „Aktuálne čelíme výpadku podielových
daní z príjmov fyzických osôb v dôsledku koronakrízy, preto stanovený
mechanizmus pomoci považujem pre naše mesto za výhodný. Poskytnutá pôžička má nulový úrok, pričom je zmluvne ošetrené, že môže byť
v budúcnosti zmenená na nenávratný grant. O použití pôžičky rozhodnú
poslanci, pričom mojím návrhom bude, aby sme financie použili na investície do zhodnotenia mestského majetku v prospech ľudí, napríklad na
rekonštrukciu ciest a chodníkov, výstavbu kanalizácie či úhradu výdavkov
na obnovu kultúrneho domu alebo na kúpu pozemkov pre účely výstavby
rodinných domov pre mladé rodiny.“
Poskytnutie finančnej pôžičky pre mesto Poltár obhajovala aj poverená
vedúca finančného oddelenia Mgr. Nina Kuráková: „Návratná finančná
výpomoc priaznivo ovplyvní rozpočet mesta na rok 2020, pretože splácať
sa má začať až v roku 2024 až do roku 2027. Pokryje sa ňou výpadok dane
z príjmu fyzických osôb.“
Poslanec Boris Dreisig sa na zasadnutí MsZ informoval: „Tá pôžička
sa môže predefinovať na nenávratnú? A akým spôsobom to spravíme?“

Vysvetlil poslanec Ján Skýpala: „Zatiaľ je to bezúročná pôžička a na
základe ekonomického vývoja sa môže zmeniť.“
Poslanec Ing. Miroslav Macove na zasadnutí mestského zastupiteľstva
povedal: „Keď sme boli na Lehote, dosť sa tam rozprávalo o kríze, čo
všetko nás čaká. Ak si teraz zoberieme úver na kino, to bude tiež značná
suma. Neviem koľko tam bude peňazí a popri tom ešte možno nebude
možné použiť tento úver na investičnú akciu kina a ešte aj týmto úverom
zaťažíme mesto, či to nebude tak veľa. Tak či tak to treba splácať.“
Siedmi poslanci v hlasovaní predložený návrh podporili. Boli nimi: JUDr.
Bronislava Garajová, Mgr. Pavel Jánošík, Ján Kromholc, Bc. Ján Skýpala,
Mgr. Lenka Sojková, Karol Švingál a Bc. Martina Tóčiková.
Proti boli dvaja poslanci: Boris Dreisig a Ing. Miroslav Macove. Dvaja poslanci (Mário Kurák a Zdenko Račko) sa zdržali hlasovania a dvaja poslanci
(Pavel Gavalec a Ing. Peter Žilák) sa zo zasadnutia MsZ ospravedlnili.
Mária Šnúriková

Plnenie rozpočtu mesta Poltár za obdobie 01-08/2020
Samosprávy disponujú majetkom, výraznou finančnou autonómiou
a rozhodovacou nezávislosťou pri výkone svojej činnosti, správe a zveľaďovaní spoločného majetku či prevádzke zariadení, ktoré samostatne
hospodária na základe schváleného rozpočtu. Kľúčovou témou ostáva
zmysluplnosť výdavkov, ktorá zhodnotí každý investovaný eurocent.
Rozpočet mesta Poltár na rok 2020 bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19. 12. 2019. V období od januára do augusta
tohto roku bolo oddelením financií, daní a správy majetku mesta zrealizovaných 41 rozpočtových opatrení, z toho jedna zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením primátorky mesta. Všetky zmeny rozpočtu
prerokovala ekonomická komisia a následne boli schválené poslancami
mestského zastupiteľstva.
			
Rozpočet mesta Poltár bol k 31. 08. 2020 plnený v nasledujúcej
štruktúre:
1. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške
2 523 849,40 EUR
2. Kapitálový rozpočet predstavuje schodok vo výške
- 91 813,21 EUR
3. Saldo finančných operácií predstavuje
54 412,43 EUR
4. Celkový rozpočet bol prebytkový vo výške
2 486 448,62 EUR

Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach za rok 2020
Zmeny rozpočtu v období
od 01.01.2020 do 31.08.2020
Schválený rozpočet na rok 2020
1. Zmena rozpočtu - 04.3.2020 (1-7)
2. Zmena rozpočtu - 30.04.2020 (8-10)
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
primátorky mesta podľa platných Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami
3. Zmena rozpočtu - 02.07.2020 (11 -28)
4. Zmena rozpočtu - 04.08.2020 (29-31)
5. Zmena rozpočtu - 27.08.2020 (32-41)

Zmena rozpočtu
príjmov v €
6 630 289,22
6 630 289,22
6 620 289,22

Zmena rozpočtu
vo výdavkoch v €
6 630 289,22
6 630 289,22
6 620 289,22

6 620 289,22

6 620 289,22

7 397 606,13
7 423 306,13
7 465 700,94

7 397 606,13
7 423 306,13
7 465 700,94

Celkové daňové príjmy boli splnené na 72 % oproti schválenému
rozpočtu. Rozhodujúcimi položkami daňových príjmov sú podielové
dane, daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň za psa a daň
za ubytovanie. Daň z nehnuteľností je splnená na 91 % a výnos dane
z príjmov poukázaný územnej samospráve na 70 %.
Z čerpania celkových výdavkov vyplýva, že po vypuknutí mimoriadnej
situácie spojenej s koronakrízou mesto pristúpilo k realizácii racionalizačných opatrení. Z daného dôvodu je čerpanie výdavkov k 31. 08. 2020
splnené len na 41 %.
Kríza značne ovplyvnila rozpočty samospráv. Nie všetky samosprávy
krízu zvládali alebo zvládajú. Mesto Poltár zatiaľ statočne zvláda neočakávanú sťaženú situáciu predovšetkým svojím racionálnym hospodárením.
Mgr. Nina Kuráková

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár
k 31. 08. 2020 (bez rozpočtových organizácií):
Druh príjmu a výdavku
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Bežný príjem - spolu
Kapitálový príjem - spolu
Príjmové finančné operácie
Príjem - spolu
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky - spolu
Výdavkové finančné operácie
Výdavky - spolu

Schválený
Upravený
Čerpanie
rozpočet
rozpočet
rozpočtu
3 015 903,00 2 840 903,00 2 055 759,36
261 429,00
531 429,00
457 663,96
2 392 277,00 2 430 971,81 1 585 346,14
5 669 609,00 5 803 303,81 4 098 769,46
36 000,00
239 002,61
203 370,97
639 580,22 1 138 294,52
91 450,92
6 345 189,22 7 180 600,94 4 393 591,35
2 851 774,37 2 872 178,03 1 574 920,06
824 250,44 1 697 953,05
295 184,18
38 796,41
43 796,41
37 038,49
3 714 821,22 4 613 927,94 1 907 142,73

Pln %
72
86
65
71
85
8
61
55
17
85
41
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Na slovíčko s primátorkou Martinou Brisudovou
Vedie mesto, ktoré má na koronasemafore zelenú. Hovorí, že dôveruje ľuďom, ktorí v Poltári žijú. Počas dvoch rokov zažila na primátorskej stoličke ťažšie i menej náročné obdobia, no jej snahou je
správať sa hospodárne a protikorupčne.
Ako zvládate prácu primátorky a poslankyne NR?
Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som Poltárčanka telom aj dušou. Žijem
tu celý svoj život, a preto verím, že nikto nepochybuje o mojej spätosti
s naším mestom. Som vďačná za dôveru, ktorú som dostala od ľudí, pretože mám poslanie ich počúvať a následne spolurozhodovať o smerovaní
našej krajiny. Riadiť a rozvíjať mesto je moja priorita a práca poslankyne je
skvelou príležitosťou pre rozvíjanie celého nášho regiónu a tiež všetkých
menej rozvinutých slovenských okresov, ktorým sa prednostne venujem.
Okrem tejto témy je mojou prioritou presadzovanie transparentnosti,
čestnosti a slušnosti vo verejnej politike.
Súčasná koronakríza preveruje charakter ľudí. Ako ju vnímate v nadväznosti na mesto a jeho obyvateľov?
Aktuálne som v polovici volebného obdobia a ako nová primátorka som bola konfrontovaná s nečakanou pandémiou. Bola to nielen
pre mňa, ale aj pre nás všetkých nová situácia, s ktorou sme nemali
skúsenosti. Vediem krízový štáb, prijímame opatrenia na zamedzenie
šírenia vírusu, ale koniec koncov všetko je založené na disciplinovanosti
a súdržnosti obyvateľov. Dôverujem im, pretože už počas prvej vlny,
v čase, keď boli zatvorené obchody, ľudia šili rúška z látok z vlastných,
domácich zásob. Učiteľky v škôlkach a školách, zamestnanci zariadenia
sociálnych služieb, komunitného centra, pracovníci mestského úradu, zdravotníci, všetci obyčajní a dobrí ľudia prinášali vlastnoručne
vyrobené rúška, látky, gumičky a dokonca aj šijací stroj. Bolo to veľké gesto, zažívala som emocionálne chvíle, pretože rozdávali z toho
mála čo mali. Bola to pre mňa veľká škola solidárnosti, dobrosrdečnosti
a empatie. Pravidelne, keď odchádzam večer z práce domov, hovo-

rím si: „Ľudia svojmu mestu rozumejú a držia mi palce, nemôžem ich
sklamať.“
Okrem ochrany zdravia a života ako vnímate súčasnú ekonomickú
situáciu? Očakávate pokles príjmov samosprávy?
Pravdupovediac, k poklesu príjmov mestskej samosprávy došlo. Vláda
prostredníctvom Ministerstva financií SR poskytla obciam pomoc formou
bezúročnej pôžičky, ktorá sa môže pretransformovať na grant. Všetko bude
záležať od finančnej kondície našej krajiny. Považujem to v súčasnej situácii
za najlepšiu možnosť, preto sme o túto formu pomoci prejavili záujem aj
my. Naďalej však aktívne pracujeme aj na získavaní mimorozpočtových
zdrojov formou projektov z EU, štátnych grantových schém či predkladania
žiadostí o dotácie. Takto získané zdroje putujú na jediné, a to skvalitnenie
života našich obyvateľov. Aktuálne napríklad žiadame o prefinancovanie
čističky odpadových vôd na mestskom kúpalisku, o strojové vybavenie
mestskej kompostárne, o nabíjacie stanice pre elektromobily a pripravujeme aj projekt vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine. Finančnú
dotáciu si však zaslúžia aj niektoré budovy vo vlastníctve mesta, do ktorých
plánujeme budúci rok investovať. Sme však ako na hojdačke, občas sa nám
darí viac a občas menej. Najviac času nám zaberá administrácia pripravovaných projektov pred ich realizáciou, napríklad získať všetky podklady
k vydávaniu územných rozhodnutí a stavebných povolení. To sú napríklad
aktuálne prípady vodných stavieb, najmä kanalizácií na Ulici továrenskej či
podhorskej a rovnako aj odkanalizovanie územia medzi garážami na sklárskom sídlisku. Do konca roka však ešte pár investičných akcií plánujeme
zrealizovať. Suma sumárum snažíme sa intenzívne skvalitňovať podmienky
na život v našom meste, zvyšovať komfort obyvateľom i návštevníkom,
správať sa zodpovedne, hospodárne a protikorupčne.
Ak chcete položiť otázku primátorke, stačí nám ju napísať
e-mailom: mesto@poltar.sk s heslom Otázka pre primátorku.
-red-

KRÁTKE OZNAMY

Majitelia skolaudovaných garáží Poradenstvo k poberaniu
na Ulici 13.januára,nezabudnite pomoci v hmotnej núdzi
Zákon o pomoci v hmotnej núdzi ukladá obciam a mestám povinnosť
na daňové priznanie
poskytovať poradenstvo v oblasti hmotnej núdze (§27 písm. b). PoraOznamujeme občanom, ktorí v roku 2020 kúpili alebo skolaudovali
nehnuteľnosť v katastrálnych územiach Poltár, Zelené alebo Slaná
Lehota, že sú v zmysle zákona o miestnych daniach povinní správcovi dane z nehnuteľností, mestu Poltár, podať daňové priznanie
do 31. 01. 2021.
Túto povinnosť si však môžu splniť už teraz, nemusia čakať do januára
budúceho roka a môžu sa tak vyhnúť návalu, ktorý sa každoročne v januári na daňových oddeleniach miest a obcí opakuje. Je nutné počkať
na uskutočnenie vkladu do katastra nehnuteľností, nakoľko pre vznik
daňovej povinnosti je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.
Následne možno na Mestskom úrade v Poltári v čase úradných hodín
v kancelárii číslo 9 podať daňové priznanie. Nie je potrebné priniesť so
sebou žiadne doklady, všetky potrebné údaje si pracovníci mesta zistia
z katastra nehnuteľností. Tlačivá na podanie daňového priznania poskytne
mestský úrad a pracovníci oddelenia financií, daní a správy majetku mesta
ochotne pomôžu s ich vypĺňaním.
Ing. Štefan Kaličiak

denstvo k poberaniu pomoci v hmotnej núdzi poskytuje na Mestskom
úrade v Poltári Ing. Štefan Kaličiak v kancelárii č. 9 v čase úradných hodín. Odporúčame občanom, ktorí už sú príjemcami pomoci v hmotnej
núdzi, aby si so sebou priniesli posledné rozhodnutie z Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny a ústrižok z poštového poukazu, ktorým im
bola poskytnutá posledná pomoc v hmotnej núdzi. Občania mesta sa
môžu poradiť aj telefonicky na telefónnom čísle 047/4308419 alebo si
môžu radu vyžiadať mailom na adresu stefan.kaliciak@poltar.sk.
-redMesto Poltár hľadá vhodný vianočný stromček, ktorý bude počas
adventu a vianočných sviatkov zdobiť naše mesto. Ak máte možnosť
darovať strom, ktorý má pekný vzhľad, pravidelné vetvenie, výšku
10 – 15 metrov a nachádza sa v dostupnom teréne, ohláste sa osobne
na mestskom úrade alebo nás kontaktujte telefonicky. Všetky technické záležitosti (výrub, prevoz) zabezpečí mesto Poltár. Vítané sú aj
fotografie vhodných vianočných stromčekov.
Kontakt: Ing. Matej Kudlák 047 430 84 34 mesto@poltar.sk -aw-
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Mesto Poltár začalo s rekonštrukciou kultúrneho domu
Mesto Poltár podpísalo zmluvu o dielo, ktorej cieľom je rekonštrukcia
Kultúrneho domu (KD) v Poltári. Projekt pod názvom Zníženie energetickej náročnosti KD POLTÁR mestská samospráva realizuje na základe
poskytnutia nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia. S opravami sa začalo v septembri
a obnovený objekt by mal slúžiť návštevníkom v júni budúceho roka.
Cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy je napríklad zateplenie
obvodového plášťa a strechy, výmena okien a dverí, opatrenia proti vlhkosti, rekonštrukcia a modernizácia vykurovania a ohrevu TUV s osadením
a zavedením regulácie a rekonštrukcie osvetlenia.
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby sa opakovalo trikrát. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť DAG SLOVAKIA, a. s., z Prešova. Predložená ponuka realizácie diela je 2 328 688,22 € s DPH. Spolufinancovanie
mesta Poltár vo výške 5 % z oprávnených nákladov stavby predstavuje
sumu 96 991,74,- €. Mestská samospráva znáša aj predpokladané výdavky na neoprávnené náklady stavby vo výške približne 400 000 €, ktoré
plánuje financovať prostredníctvom úveru. Týmto spôsobom sa bude
spolupodieľať napríklad na vnútornom vybavení kultúrneho domu, ku
ktorému patrí aj moderné zásuvné hľadisko.

Poslanci MsZ sa oboznámili s priebehom stavebných prác pri rekonštrukcii KD

„S výstavbou kultúrneho domu začali Poltárčania svojpomocne začiatkom päťdesiatych rokov a do užívania bol slávnostne odovzdaný
v máji 1963. Stal sa centrom kultúrnych a spoločenských aktivít v meste.
Odvtedy neprešiel výraznejšou rekonštrukciou, preto si po päťdesiatich
siedmich rokoch rekonštrukciu zaslúži. Dodnes sa v kultúrnom dome
stretávajú miestni ochotníci, folklórne súbory, spevácke zbory či aktívni
seniori. Verím, že vynovený objekt poskytne kultúrne vyžitie obyvateľom
i návštevníkom mesta,“ povedala primátorka Martina Brisudová.
-red-

Rekonštruujeme materské školy
Mesto Poltár 2. septembra 2020 odovzdalo do užívania zrekonštruované priestory Materskej školy, Kanadská 19 v Poltári. Počas rekonštrukcie
mestská samospráva zateplila budovu a zrekonštruovala jej fasádu. Na
materskej škole boli vymenené okná, prístup do budovy bol kompletne
vynovený. Na fasáde pribudol trojrozmerný nápis a veselé postavičky.
Vedenie mesta Poltár si od rekonštrukcie sľubuje predovšetkým zníženie
prevádzkových nákladov a skrášlenie prostredia pre škôlkarov. Náklady
na rekonštrukciu dosiahli 35 tisíc eur. Projekt bol realizovaný s finančnou
podporou Vlády Slovenskej republiky na základe uznesenia č. 409 z 27.
augusta 2019 a z rozpočtu mesta. „Na modernizáciu oboch materských škôl
sme spolu získali 50 tisíc eur z mimorozpočtových zdrojov a zvyšok sme financovali z vlastných prostriedkov. Rekonštrukciu škôlky na Ulici kanadskej sme
stihli zrealizovať počas prázdninového obdobia tak, aby stavebnou činnosťou
nebol narúšaný výchovno-vzdelávací proces. Obnovu škôlky na sklárskom sídlisku realizujeme v mesiacoch september a október s ambíciou zatraktívnenia
prostredia pre našich najmenších. Okrem toho táto materská škola vlastnou
aktivitou získala mimorozpočtové zdroje na podporu environmentálnych

zručností detí,“ povedala primátorka mesta Martina Brisudová. Aktuálne
Materskú školu Kanadská navštevuje 53 detí. Ide o škôlku rodinného typu
pre deti z Poltára a blízkych obcí. „Naša podpora má nielen mestský, ale aj
regionálny charakter. Verím, že skrášlenie prostredia materských škôl prispeje
k zvyšovaniu zaškolenosti detí predškolského veku,“ konštatuje primátorka.
Aktuálne mestská samospráva pristúpila k obnove predškolského zariadenia na sklárskom sídlisku, ktoré navštevuje 135 škôlkarov. Tu vynovuje
tri zadné trakty budovy tak, aby v nich deti spolu s pedagogickými pracovníkmi mohli realizovať voľnočasové aktivity. V škôlke na sklárskom
sídlisku pribudol aj trojrozmerný farebný nápis MATERSKÁ ŠKOLA spolu
s rozprávkovými postavičkami. Plánujeme tiež doplniť ochladzovanie
priestorov na poschodí a vymeniť tie okná a dvere na budove, ktoré sú
v zlom technickom stave. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár sú
okrem dvoch materských škôl aj dve základné školy a základná umelecká
škola. V areáli Základnej školy Školská plánujeme vybudovať tartanovú
dráhu a v Základnej škole na Ul. slobody rekonštruovať telocvičňu.
-red-

Turecký most nečaká na zimu
Stav a rekonštrukcia tureckého mosta v Zelenom je téma, o ktorú sa
už dlhodobo zaujímajú občania mesta a miestni aktivisti. Svedčí o tom
aj množstvo otázok či už osobných, písomných alebo prostredníctvom
web stránky mesta. Na jednej strane je dobré, že občanom táto historická
pamiatka a jej osud nie sú ľahostajné, no na strane druhej je smutné, že
sa okolo tejto stavby šíri aj množstvo nepodložených a zavádzajúcich
informácií. Preto samospráva pripravila nasledujúci súhrn udalostí, ktoré
sa v poslednom období okolo stavby „Most cestný v Zelenom“ odohrali:
Dňa 8. 6. 2020 sa uskutočnil kontrolný deň, na ktorý boli prizvaní okrem
vedenia mesta, hlavného projektanta stavby, spracovateľa architektonickohistorického výskumu aj zástupcovia zhotoviteľa 2. etapy stavby – Kamenárstvo Ulický, s. r. o. a zástupcovia Krajského pamiatkového úradu Banská
Bystrica. Počas kontrolného dňa sa dohodol spôsob úpravy tvaru a osadenia
pieskovcových blokov a termín ďalšieho stretnutia, na ktoré mal zhotoviteľ pripraviť vzorku upravených blokov. Zároveň sa na kontrolnom dni

prehodnocoval ďalší postup stavebných prác „3. etapy“ - vyspravenia líc
murív mosta.
Na historickej pamiatke bol podľa dohody zvolaný aj druhý kontrolný
deň v termíne 30. 6. 2020, na ktorom boli zhotoviteľom predložené vzorky
upravených pieskovcových blokov. Zúčastnení (zástupcovia krajského
pamiatkového úradu, hlavný architekt stavby, spracovateľ archeologického výskumu) však ani jednu zo vzoriek neodsúhlasili, a tak mali byť
vyhotovené nové vzorky. Vzhľadom na dovolenkové obdobie zhotoviteľa
bol však postup zdržaný.
Dňa 24. 8. 2020 boli nové vzorky doručené na MsÚ v Poltári, kde ich
zamestnanci mesta zdokumentovali a požiadali o vyjadrenie zainteresované strany. Dňa 10. 9. a 14. 9. 2020 dali k novým vzorkám podmienečne
súhlasné stanovisko hlavný architekt stavby ako aj krajský pamiatkový
úrad.
Pokračovanie na str. 10 u
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Blíži sa Pamiatka zosnulých
Sviatok Dušičiek pripadá na 2. november, keď prichádzame na cintoríny, aby sme si pripomenuli našich blízkych, ktorí už nie sú medzi
nami. Na znak toho, ako nám chýbajú, im môžeme venovať tichú modlitbu, zapáliť sviečku a priniesť živé kvety alebo vence z prírodnín. Veď
prejaviť úctu zosnulým možno aj prejavením úcty k prírode. V tejto
súvislosti zvážte, vážení pozostalí, používanie umelých kvetov a vencov

Spomíname
Pamätám si, že v detstve v predvečer Sviatku všetkých svätých vládla v našej rodine zvláštna atmosféra. Večer horeli na stole sviečky,
v izbe ležali pripravené sviatočné
šaty, vo váze bola pripravená smútočná kytica a ikebany. Napriek pocitu bázlivej úcty a tajomna sme nedočkavo čakali, kým sa zošerí a my
sa spoločne vyberieme na hroby.
S odstupom času pribudli životné skúsenosti a ja si uvedomujem, že pri
návštevách cintorínov mám iné pocity ako v detstve. Sú to predovšetkým
spomienky na všetko, čo ma spájalo s tými, ktorí museli odísť na večnosť.
Pri každom hrobe, v ktorom odpočívajú moji blízki, priatelia a známi,
zaletím v spomienkach do minulosti a porovnávam dátumy so svojou
pamäťou. Niektorí nás opustili už tak dávno, niektoré spomienky sú
ešte čerstvé, obrazy ľudí sú jasné, nezahalené závojom plynúceho
času. Stojím ticho a v myšlienkach sa im prihováram: „Aspoň raz za rok,
známi a priatelia moji, som medzi vami, som opäť tu, pri vás, aby som sa
vám priblížila aspoň takto v tichom rozjímaní a vzdala vám úctu. Mysľou
mi prebehnú chvíle radosti i bolesti zviazané láskou, ktorá sa neskončila
ani pretrhnutím nite života.“
Mesto Poltár a Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Poltári vás
dňa 1. novembra 2020 o 16.00 hodine pozývajú do cintorína na pietnu
spomienku pod názvom „V tichu spomínajme na našich zosnulých.“
Tento deň je výnimočný a spolupatričnosť nás všetkých nekonečne blízka. Veď vzdať úctu a vďačnosť mŕtvym znamená vážiť si život
a samých seba. Skláňam sa teda s úctou pred zosnulými, ktorých si
aj napriek ich osobnej strate nosím vo svojom srdci.

na miestach posledného odpočinku. Umelé plastové kvety prispievajú
k znečisťovaniu životného prostredia. Končia na skládke, kde sa spolu
s iným odpadom rozkladajú niekoľko storočí. Živé alebo sušené kvety
a vence vyzerajú estetickejšie a ich vôňa sa nedá ničím nahradiť. Mesto
Poltár ďakuje občanom, ktorí uprednostnia živé kvety pred umelými,
a tým znižujú ekologickú záťaž na životné prostredie.
-red-

Mesto Poltár dokončilo
pasportizáciu cintorínov
Zelené a Slaná Lehota
V roku 2020 mesto Poltár začalo s pasportizáciou všetkých pohrebísk
na svojom území. Pri pohrebiskách Zelené a Slaná Lehota bol proces
pasportizácie v týchto dňoch ukončený; na webovom sídle mesta Poltár
www.poltar.sk sa v sekcii „pohrebné služby“ nachádzajú mapy pohrebísk
ako aj zoznam pochovaných v jednotlivých hrobových miestach. Prosíme
nájomcov hrobových miest, aby sa dostavili v čase úradných hodín na
Mestský úrad v Poltári, kanc. č. 9 za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Nájomné budú môcť uhradiť v pokladni mestského úradu. Zároveň prosíme o strpenie nájomcov hrobových miest pohrebiska na Ulici slobody,
ktorým skončila v roku 2020 nájomná zmluva. Novú nájomnú zmluvu
bude možné uzatvoriť až po skončení pasportizácie aj tohto pohrebiska.
Mesto Poltár bude o skončení pasportizácie pohrebiska na Ulici slobody
včas informovať aj prostredníctvom mestského rozhlasu.
Ing. Štefan Kaličiak

Ľuba Šálková, Klientske centrum

Naše služby
Prevozy zosnulých - vykonávame prevozy zosnulých 24 hod. denne
z bytov, domov, nemocníc alebo sociálnych zariadení
Dokumenty k pohrebu - na základe vami podpísaného splnomocnenia
vybavíme všetky dokumenty potrebné k pohrebu
Zaobchádzanie s telom, obliekanie - dôstojné zaobchádzanie s ľudským telom, príprava tela k pohrebu, jeho umytie, oblečenie
Pochovanie, kremácia - výkop a zasypanie hrobu vykonávame vlastnými zamestnancami
- podľa potreby poskytneme našich pracovníkov na prenesenie a spustenie
rakvy do hrobu
- z abezpečujeme kompletné služby pri obrade spôsobom kremácie, s možnosťou zaslania urny na adresu, prípadne je možnosť osobného odberu
v našej prevádzke

Ostatné služby - zabezpečenie ozvučenia (v dome smútku)
Rakvy, kríže - máme široký výber kvalitných, cenovo dostupných rakiev
a doplnkov (prikrývky, krížiky, urny…)
Čistenie hrobov

Kontakt:
Karol Švingál +421 919 454 999 – p
 revádzkovateľ pohrebných
služieb
Martin Srniš +421 919 193 444 – pracovník domu smútku
Július Telek	+421 949 246 555 – pohotovostný vodič
e-mail: tspoltar@gmail.com
web: www.poltar.sk
		
www.pohrebnesluzbyanima.sk
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Komunitné centrum Poltár
Sídlo: Komunitné centrum (KC) sa nachádza vedľa hlavnej cesty pri
mestskom úrade v budove so samostatným vchodom (vo dvore) na Ulici
slobody č. 307/35 v Poltári.

Ciele KC: reagovať na potreby komunity a poskytnúť priestor, do ktorého
môže vstúpiť každý člen komunity, ktorý hľadá riešenie svojej situácie
alebo chce pomáhať riešiť problémy svojej komunity.

Kontakt: mobil: +421 948 584 500, e-mail: kc@poltar.sk
sociálna sieť Facebook, skupina Komunitné centrum Poltár
stránka mesta: www.poltar.sk (inštitúcie v meste – Komunitné centrum
Poltár)

KC je zamerané na napĺňanie nasledovných cieľov:
- poskytovanie odborných sociálnych poradenských činností pre potreby
komunity a užívateľa sociálnych služieb KC (oblasť zdravia, bývania,
zamestnania, financií, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania)
-p
 rístup k právnej pomoci
- z vyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility
- prevencia v oblasti sociálnopatologických javov a rizikového správania
- včasné riešenie problémov so sociálnym znevýhodnením (včasná intervencia)
- s ociálna rehabilitácia a komunitná práca
- poskytovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít, podpora záujmovej
činnosti a zmysluplného trávenia voľného času

Poskytovateľ: Mesto Poltár, Železničná 489/1, 98701 Poltár
Pracovníci KC:
Odborný garant KC, Mgr. Iveta Brndiarová
Odborný pracovník KC, Bc. Beata Berkyová
Pracovník KC, Daniela Výberčíová
Otváracie hodiny: pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 hod.
Sociálne služby sú poskytované bezplatne.
Formy poskytovania sociálnych služieb KC: ambulantná a terénna
Poslanie KC: aktívne pomáhať a hľadať vhodné riešenie v rôznych oblastiach (exekúcie, osobný bankrot, nezamestnanosť, záškoláctvo, rodinné
vzťahy, poisťovne, vzdelávanie, prevencie atď.) v spolupráci s organizá
ciami a inštitúciami nielen v priestoroch KC, ale aj v teréne, prípadne v domácom prostredí, čiže poskytovaním komplexných sociálnych služieb.

Pohľad na KC z hlavnej cesty

Užívateľmi sociálnych služieb KC sú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít so zastúpením detí, mládeže, dospelých, osamelých matiek
s deťmi, osôb s nízkymi príjmami, pod a pri hranici životného minima,
dlhodobo nezamestnaných osôb, nezamestnaných osôb bez vzdelania,
osôb dlhodobo odkázaných na dávky štátneho systému sociálnej pomoci,
neplnoletý rodič a rodič po materskej dovolenke, osoby po ukončení
ústavnej starostlivosti, osoby ohrozené sociálnym vylúčením: seniori,
zdravotne postihnuté osoby, občania bez domova, viacdetné rodiny.

Pohľad na budovu KC z dvora

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,
vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., začína
v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest,
ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu,
avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.
Keďže spoločnosť chce dať takýmto subjektom príležitosť, aby sa
prihlásili a odo dňa prihlásenia uzavreli s dodávateľom zmluvu a vyhli
sa tak zvýšeným poplatkom a pokutám po tom, keď takéto nelegálne
pripojenie odhalí, dodávateľ vyhlasuje od 14. 7. 2020 do 30. 10. 2020
generálny pardon.
Ak do uvedeného termínu nedôjde k legalizácii pripojenia uzavretím
zmluvného vzťahu na príslušnom zákazníckom centre a kontrolou
bude potvrdené pripojenie či už na verejný vodovod alebo verejnú

kanalizáciu, prípadne odberateľ odvádza vody z povrchového odtoku
do verejnej kanalizácie bez spoplatnenia alebo využíva vlastnú studňu,
z ktorej bez zaplatenia odvádza vody do verejnej kanalizácie, dôjde aj
k vyčísleniu škody pre konkrétneho odberateľa.
V prípade, že odberateľ má uzavretú zmluvu na dodávku vody,
avšak za odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie neplatí,
dodávateľ si uplatní aj príslušnú pokutu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. Takéto konanie odberateľa je kvalifikované ako
trestný čin, preto reálne hrozí aj trestnoprávna zodpovednosť v zmysle
Trestného zákona.
Veríme, že vyhlásením generálneho pardonu motivujeme subjekty,
ktoré do dnešného dňa odoberali pitnú vodu alebo odvádzali vody
z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie nelegálne, k uzavretiu
zmluvného vzťahu.
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Škôlkarov víta farebný svet
Materská škola Sklárska prešla v školskom roku 2019/2020 viacerými
zmenami. Vďaka pomoci šikovných rodičov, zamestnancov MŠ a podpory
mesta Poltár sa podarilo bezfarebný exteriér zmeniť na krásny farebný.
Hneď pri vstupe do areálu víta deti farebná brána so zástupom mravčekov. Po jej otvorení usmiata stonožka prenesie deti do sveta čísel, či
s rozprávkovým drakom na krídlach spoznávajú písmená abecedy. V areáli
boli skrášlené priestory okolo pieskovísk a preliezok.
Materská škola už začala s realizáciou projektu TESCO. Vďaka podpore
rodičov detí, starých rodičov, zamestnancov MŠ i obyvateľov mesta, ktorí
sa zapojili do hlasovania, materská
škola získala sumu 1300 eur. Tieto
finančné prostriedky sú použité na
kúpu materiálu, výrobu náučnopoznávacích tabúľ rozmiestnených
po areáli. Využívať ich budú deti
pri výučbe v exteriéri počas pobytu vonku. Deti si prostredníctvom
nich budú utvrdzovať a rozširovať
Ukážka náučno-poznávacej tabule
poznatky o prírode.

V kuchyni nám pribudla profesionálna umývačka riadu a veľký odsávač pár.
V aktuálnom období rekonštruujeme tri terasy, plánujeme namontovať
klimatizačné zariadenia v horných triedach a vymeniť dvere za plastové. Budovu krášli dúhový nápis a malí rozprávkoví chrobáčikovia. Pred
areálom materskej školy bude stáť informačná tabuľa pre rodičov, kde
si prečítajú dôležité oznamy.
Celý areál prechádza zmenami a ďakujeme všetkým, i poslancom
mestského zastupiteľstva, i našej pani primátorke Mgr. Martine Brisudovej
za pomocnú ruku a finančné príspevky.
MŠ Sklárska 34, Poltár

Tekvicová slávnosť – MŠ Kanadská
Oslava Haloweenu má svoje korene v USA a pôvodne jeho podstata
vychádzala z keltského sviatku, prichádzajúceho na prelome októbra
a novembra. Spája sa aj so spomienkou na všetkých zosnulých.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme si pripomenuli tento školský rok
spomínaný sviatok trošku netradičnou formou. Rodičia prostredníctvom
internetu boli oboznámení s výrobou tekvíc. Prvý októbrový týždeň
zhotovili kreatívne práce, ktoré si v ranných hodinách priniesli na dvor
materskej školy. Každý chcel prispieť svojím milým dielkom do tejto výstavby. Za pomoci našej tety školníčky sa vo večerných hodinách tekvičky
rozžiarili. Diela boli ozaj majstrovské a rozosmiali všetky deti aj dospelých.

Takto si ich môžeme vyobzerať každý
večer za prítomnosti rodičov.
Touto cestou chceme poďakovať
všetkým rodičom, starým rodičom
a ostatným, ktorí sa o krásu výstavky pričinili aspoň touto formou pri
sťažených podmienkach.
Veríme, že táto milá akcia bude
pokračovať aj v budúcich rokoch.
MŠ Kanadská 19, Poltár

Primátorka zavítala k najmladším školákom
Brány školy na základných školách v školskom roku 2020/2021 nesmelo
prekročili aj malí prváčikovia, ktorí s rozžiarenými očkami netrpezlivo čakali na svoju pani učiteľku. Ani primátorka Martina Brisudová nezabudla
na malých školákov a prišla ich pozdraviť priamo do ich tried. Deti boli
nadšené z jej príchodu, zahrnuli ju rôznymi otázkami. Prekvapením bolo,
koľko školákov vedelo jej meno. S primátorkou hovorili ako s mamou, jeden
pred druhým sa predbiehali, kto odpovie a kto sa jej rýchlo ešte na niečo
opýta. Rozprávali sa o meste, o ľuďoch, ktorí v ňom žijú. Deti nezaskočila

ani jej otázka, aký odznak nosí na svojom oblečení. Malí školáci v ňom spoznali krčah, ktorý zdobí erb mesta Poltár. Pani primátorka im porozprávala
o hrnčiarstve, sklárstve a poľnohospodárstve a deti ju počúvali. Potom sa
ich opýtala, čo by si želali, čím by ich potešila. Detská úprimnosť sa prejavila
v rôznych odpovediach. Jeden si želal stavebnicu Lego, ďalšia bábiku či
knihu. A práve kniha bola tým darčekom, ktorý primátorka venovala deťom.
Samozrejme nechýbala ani malá sladkosť. Deti si s radosťou v knihe začali
listovať, veď ani sa nenazdajú a čoskoro si budú môcť knihu samy prečítať.
V závere tohto milého stretnutia pani
primátorka malým školákom popriala úspešný štart, veľa školských úspechov, dobrých kamarátov a chuti do
učenia. Lúčenie nebolo jednoduché.
Pri odchode ju deti zahrnuli objatiami a len ťažko sa pani primátorke
odchádzalo od najmenších školákov
späť ku každodenným povinnostiam.
Malí prváčikovia ju obdarovali toľkou
pozitívnou energiou, že z nej bude
čerpať ešte veľmi dlho.
Mária Šnúriková
		
MsÚ Poltár
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Krajšie a čistejšie mesto
Mestská samospráva si uvedomuje, že odpad kontaminuje životné
prostredie, preto vytvára občanom vhodné podmienky na jeho likvidáciu.
Aj túto jeseň mohli obyvatelia nášho mesta zviezť odpad do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré boli rozmiestnené v určených mestských
lokalitách.

Triedenie kuchynského odpadu
bude povinné
Od budúceho roka bude povinný aj triedený zber kuchynského odpadu. V súčasnosti kuchynský bioodpad končí väčšinou v zmesovom
komunálnom odpade a následne na skládke, pričom sa tento odpad dá
zhodnocovať kompostovaním na kvalitné hnojivo.
Kuchynský odpad ako sú šupky z ovocia a zeleniny, možno vhadzovať do
kompostérov, ktoré majú k dispozícii obyvatelia rodinných domov. V tejto
súvislosti občanov kontaktujú pracovníci mesta so žiadosťou o písomné vyjadrenie ohľadom kompostovania. Všetci, ktorí si kompostér doposiaľ nevyzdvihli
a majú oň záujem, môžu tak urobiť počas pracovných dní v areáli Technických
služieb Poltár s. r. o. Zelené kompostovacie nádoby boli skúšobne rozmiestnené aj na sídliskách s ambíciou skúšobnej prevádzky kompostovania.
Nájdete ich na nasledujúcich stanovištiach:
• Ulica sklárska, medzi bytovými domami č. 503 (A), č. 504 (B), č. 505 (C),
č. 506 (D)
•U
 lica sklárska, pri byt. domoch č. 579 (O), č. 508 (tzv. 20 bytovka), č. 574 (E)
Do kompostéra patrí: šupky a odpad z ovocia a zeleniny, čajové vrecká, kvety, zeleň, lístie, tráva a záhradný odpad, zhnité ovocie a zelenina,
odrezky zo stromov a rastlín, piliny, hobliny
Do kompostéra nepatrí: zvyšky mäsa a potraviny živočíšneho pôvodu, napr. mlieko, stavebný odpad, mŕtve zvieratá, popol alebo cigarety
či výkaly zvierat

Odstraňujme zvyšky inváznych
rastlín
Majú schopnosť rýchlo sa šíriť koreňmi, odlomkami či semenami. Reč je
o nebezpečných inváznych rastlinách - ambrózii palinolistej, boľševníku
obrovskom, netýkavke žliazkatej či zlatobyli kanadskej a taktiež sem
zaraďujeme aj invázne dreviny, napríklad pajaseň žliazkatý a javorovec
jaseňolistý či sumach pálkový. Za najagresívnejšiu inváznu rastlinu u nás
je považovaný pohánkovec, známy aj pod názvom krídlatka.
Postupne vytláčajú pôvodné rastliny, a to na veľkých plochách. Následne sa spolu s pestrou paletou vymiznutých rastlín strácajú aj živočíchy
a hmyz, na ktoré sú pôvodné druhy naviazané, dôsledkom čoho dochádza
k strate druhovej pestrosti a tým aj kvality a stability ekosystémov.
Okrem ničenia prírody môžu invázne rastliny spôsobovať aj ekonomické škody, najmä v lesníctve a poľnohospodárstve. Invázne rastliny dobre
zdolajú aj nepriaznivé obdobia sucha či záplavy. Sú stále intenzívnejšou
hrozbou pre biodiverzitu a majú negatívny vplyv na životné prostredie.
Vyskytujú sa najmä pri cestách, v okolí železničných tratí, pozdĺž riek
a potokov, na neobrábaných lúkach a pasienkoch. Samospráva sa usiluje
o minimalizovanie takýchto rastlín na svojom území a formou oznámenia
o povinnom odstraňovaní inváznych rastlín k tomu pravidelne vyzýva aj
vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v meste Poltár.
-mk-

Pohánkovec japonský (Fallopia Japonica)

Čo zistili experti o Banskobystrickom kraji?
Región plný rozdielov, ale aj zaostávajúci región so skrytým potenciálom, ktorému bráni v raste predovšetkým dramatický pokles počtu
obyvateľov. Tak opisuje Banskobystrický kraj unikátna publikácia,
ktorá je jedným z výstupov pôsobenia iniciatívy Catching-Up Regions
(Dobiehajúce regióny) na Úrade Banskobystrického samosprávneho
kraja (BBSK).
Publikácia pod názvom Banskobystrický kraj: Kľúčová dynamika regionálneho rozvoja je dostupná v slovenskej verzii na stiahnutie online.
Vyplynulo z nej, že potenciál vo viacerých odvetviach by mohli pozitívne
ovplyvniť zahraničné investície, ale aj samotné nastavenie regiónu na
využitie svojich aktív a výhod. Všetky výsledné tvrdenia sú v publikácii
podložené preskúmaním rozhodujúcich ukazovateľov, ale aj samotnou
históriou Banskobystrického kraja.

Odliv talentov
Na príklade Banskobystrického kraja sa jasne ukazuje nepredvídateľnosť
regionálneho rozvoja. Je to historicky jedno z najmodernejších priemyselných území strednej Európy a centrum industrializácie Rakúsko-Uhorska
v 19. storočí i priemyselného rastu Československa v 20. storočí.
Región v blízkosti veľkých centier obchodu ako Bratislava a Budapešť,
oplývajúci nerastnými zdrojmi a prírodnými krásami, nevyzerá ako typický
kandidát na zaostávanie. Aj napriek tomu má dnes však druhé najnižšie

HDP na obyvateľa, druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti a druhé
najnižšie mzdy na Slovensku, pričom vo všetkých spomínaných ukazovateľoch kraj ani zďaleka nedosahuje celoštátny priemer.
Región sa predovšetkým musí vysporiadať so svojou demografickou
situáciou, ktorá sa pomaly mení na krízu ľudského kapitálu. Odliv mladých
ľudí v ostatných rokoch zároveň znamená odliv talentov, ktorý je pravdepodobne jedným z faktorov prispievajúcich k poklesu počtu obyvateľov
v produktívnom veku, a ktorý ešte viac stupňuje pretrvávajúci problém
prirodzeného úbytku obyvateľstva.

Chýbajú veľké mestá aj cestná sieť
Nevýhodou regiónu je podľa zistení expertov aj nedostatok veľkých
miest. Napriek tomu, že BBSK je štvrtým najpriemyselnejším regiónom
v krajine, veľmi mu chýba podpora, ktorú mestá regionálnej ekonomike zvyčajne prinášajú. Najväčšie mestá kraja sú navyše relatívne malé
a takmer úplne tu absentujú mestá strednej veľkosti.
Zlá dopravná dostupnosť rozdeľuje Banskobystrický kraj na dve časti,
čím obmedzuje potenciál každej z nich. Zatiaľ čo zo severnej časti regiónu
trvá cesta autom do Bratislavy menej než dve hodiny, dopravná dostupnosť
ostatných častí kraja je až prekvapivo zlá. Nie je náhoda, že najmenej dostupné časti BBSK, juh a juhovýchod regiónu, sú zároveň najmenej rozvinutými
oblasťami s najvyššou mierou nezamestnanosti a najnižšími mzdami.
Zdroj: BBSK (krátené)
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INFORMÁCIE KU KORONAVÍRUSU

Zostaňme zodpovední
Dňa 30. 09. 2020 Vláda SR vyhlásila núdzový stav v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu COVID -19. Zatiaľ bol krízový stav
vyhlásený len na 45 dní, no nie je vylúčené jeho predĺženie. Zatiaľ
najúčinnejšou ochranou pred šírením nákazy je prevencia a zodpovedné správanie obyvateľov. Mesto Poltár situáciu monitoruje
a v úzkej spolupráci s kompetentnými inštitúciami prijíma potrebné
opatrenia. Zároveň vyzývame obyvateľov, aby dbali na nariadenia
Ústredného krízového štábu SR, hlavného hygienika a sledovali
aktuálny vývoj v tejto oblasti.
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár. Bolo prijaté opatrenie o zákaze
návštev s účinnosťou od 1. 10. 2020. Informácie o klientoch sa budú
rodinným príslušníkom podávať na tel. č. 047/4511508. Mesto zároveň
vyzýva skôr narodených Poltárčanov, aby chránili svoje zdravie, pretože
patria k najrizikovejším skupinám obyvateľstva.

Organizovanie hromadných podujatí
Po prijatých opatreniach od 1. 10. 2020 sme pristúpili k zrušeniu podujatí, na ktorých by bola účasť verejnosti. Ide najmä o kultúrne podujatie
udeľovania najvyšších samosprávnych ocenení Ceny mesta Poltár a Ceny
primátorky mesta Poltár.

Opatrenia platné od 15. októbra 2020

Fungovanie mestského úradu
Dezinfekcia, povinné nosenie rúšok a dodržiavanie rozostupov naďalej
platí aj v priestoroch mestského úradu. Žiadame návštevníkov úradu,
aby osobne vybavovali len nevyhnutnú agendu a v ostatných prípadoch
uprednostnili radšej mailovú či telefonickú komunikáciu so zamestnancami MsÚ. Aktuálne informácie zverejňujeme na oficiálnej internetovej
stránke mesta www.poltar.sk a mestskej informačnej tabuli v blízkosti
budovy Mestského úradu v Poltári.

USMERNENIE RIADITEĽKY PRE VSTUPUJÚCE OSOBY
DO PRIESTOROV MŠ

Situácia v zariadení sociálnych služieb a naši seniori
Na Slovensku sa aj počas avizovanej druhej vlny pandémie spojenej
s ochorením COVID-19 hovorí o neustále sa zvyšujúcom počte nakazených. Pre mesto Poltár je dôležité, aby boli v kontakte so seniormi
dodržiavané zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia. So zhoršujúcou sa situáciou bol upravený režim v zariadení sociálnych služieb

Milí Poltárčania,
patríme medzi slovenské okresy, ktoré stále svietia na zeleno. V tejto
súvislosti vám ďakujeme za disciplinovanosť a zodpovednosť. Nasledujúce dni a týždne budú previerkou našej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Pokúste sa obmedziť sociálne kontakty s cieľom znížiť riziko
infikovania.
Priali by sme si, aby sme vám mohli poskytovať svoje služby aj naďalej, aby sme nemuseli obmedziť prevádzku škôl a aby ste vy a vaši
príbuzní zostali zdraví. Stojíme pred ďalšou skúškou, ktorú spolu
zvládneme. Držme si palce.
Zamestnanci MsÚ

V súvislosti so sprísňujúcimi sa protiepidemiologickými opatreniami
je VSTUP CUDZÍM OSOBÁM do areálu Materskej školy Sklárska
34 Poltár možný len v čase prevádzky materskej školy. Do objektu
môžu vstupovať zamestnanci, dieťa, zákonný zástupca dieťaťa, resp.
ním poverená osoba. V čase, keď je materská škola uzatvorená
(mimo prevádzkových hodín, počas víkendov, sviatkov), je vstup
do areálu MŠ zakázaný.
-red-

Nabíjacia stanica pre automobily
Jazdiť ekologicky je ambíciou vedenia nášho mesta. Aj
preto sa už v októbri plánujeme zapojiť do výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky s ambíciou získať
podporu pre vybudovanie prvých elektrických nabíjacích
staníc pre elektromobily. Pre nabíjanie elektromobilov by
pri každej elektronabíjačke mali byť vyhradené dve parkovacie miesta.
Nabíjacie stanice majú byť verejne dostupné pre všetkých majiteľov
elektromobilov. Tieto stanice sú nainštalované nielen na Slovensku, ale
aj v zahraničí. V prípade úspešnosti projektu zvýšime atraktivitu mesta
pre potenciálnych návštevníkov. Elektrické nabíjacie stanice navrhujeme
na frekventovaných miestach a pozemkoch vo vlastníctve mesta Poltár,
konkrétne v blízkosti polikliniky a mestského úradu.
-red-
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Ako vybaviť žiakov do školy rúškami
Tvárové rúško účinne chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché.
Deti je preto potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári,
aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku.

výskyt sa každoročne výrazne zvyšuje návratom žiakov do kolektívu po
prázdninách.

Rúška môžu byť jednorazové alebo plátenné (ideálne z bavlny alebo husto
tkanej látky). Plátenné rúško má byť vyprané, prípadne vyvarené a z oboch
strán vyžehlené suchým teplom. Dieťaťu pribaľte do školskej tašky aj jedno
čisté mikroténové vrecúško, do ktorého vlhké rúško odloží (plátenné aj jednorazové). Po návrate zo školy by mal rodič vrecko s jednorazovými rúškami
vyhodiť do odpadkového koša ako bežný komunálny odpad. Plátenné rúška
je potrebné oprať v práčke aspoň na 60 °C s bežne dostupnými pracími
prostriedkami, prípadne vyvariť a následne ožehliť suchým teplom.

Tvárové rúško je kľúčovou ochrannou pomôckou, ktorou zabraňujeme
šíreniu nového koronavírusu do okolia. Jeho nosenie má v súčasnosti význam
u každého z nás, nielen u osôb s príznakmi respiračného ochorenia, kde rúško
priamo zachytáva prúd kvapôčok. Vírus totiž prenáša aj osoba bez príznakov
ochorenia, ktorá nemusí vedieť, že je jeho nosičom, no je tiež infekčná.

Ako správne použiť tvárové rúško
•	pred použitím rúška je potrebné očistiť ruky vodou a mydlom alebo
dezinfekčným prostriedkom
•	rúško je potrebné nasadiť tak, aby priliehalo k tvári a zakrývalo ústa aj
nosové dierky, len tak dokážeme účinne chrániť seba a svoje okolie
•	minimalizujte dotyk s rúškom počas jeho nosenia
•	tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové, ak je poškodené, vlhké
alebo špinavé
• jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie
S tvárovým rúškom manipulujeme prostredníctvom gumičiek alebo
šnúrok. Rúško neodstraňujeme jeho úchopom na prednej strane, pretože môže byť pokryté patogénmi. Po odstránení tvárového rúška je
dôležité umyť si ruky mydlom a vodou, respektíve ich vydezinfikovať. Na
dôkladné umývanie a dezinfekciu rúk je potrebné dbať pravidelne počas
celého dňa - neumytými rukami sa šíri až 80 % infekcií. Nosením rúšok
a hygienou rúk významne bránime nielen šíreniu ochorenia COVID-19,
ale aj šíreniu mnohých ďalších akútnych respiračných ochorení, ktorých

Prečo má nosenie tvárových rúšok význam

Pravidlá nosenia rúšok na školách
Povinnosť preventívneho nosenia rúšok sa predĺžila do odvolania
pedagógom a odborným zamestnancom (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom
stredných škôl v rámci vyučovania. Nosenie rúšok bude povinné aj pre
deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie
dôrazne odporúčané. Deti by rúška mali nosiť v interiéri aj exteriéri, pre
učiteľky sú rúška povinné. Nosenie rúšok je povinné pre pedagógov,
odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch
s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.
Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích
ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by
nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať
individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.
Tvárové rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu
uhličitého a nemá dopad na zdravie osoby. Táto dezinformácia môže
vzniknúť z pocitu nedostatku vzduchu spojeného s nezvykom nosenia
tvárového rúška. Jednorazové i plátenné masky sú porézne, čo umožňuje
normálne dýchacie funkcie.
Zdroj: ÚVZ SR (krátené)

Turecký most nečaká na zimu
u Pokračovanie zo 4. strany
Následne bol o tom informovaný aj zhotoviteľ. Teraz je na zhotoviteľovi,
aby v čo najskoršom možnom termíne presunul kapacity na túto stavbu
a parapet muriva upravil. Mesto Poltár zhotoviteľa už urgovalo k čo najskoršiemu nástupu k pokračovaniu prác na stavbe.
Mestská samospráva popritom priebežne pripravuje podklady pre
získanie ďalších prostriedkov tak, aby sa mohlo so stavebnými prácami
pokračovať v ďalšej etape podľa záverov z kontrolných dní (úprava lícových
stien mosta a samotného telesa mosta).
Zástupcovia mesta si uvedomujú, že tieto úkony sú bežne pre verejnosť
neviditeľné, no sú k správnemu postupu prác nevyhnutné. K téme stavby
„Most cestný v Zelenom“, teda k obnove tzv. tureckého mosta, boli postupne podávané informácie aj formou štyroch odpovedí na často kladené
otázky na webovom sídle mesta Poltár, no napriek tomu niektorí občania
považujú poskytovanie týchto vecných, pravdivých a ľahko overiteľných
informácií za "výhovorky".
Pracovníci mestského úradu robia všetko preto, aby tento ale aj mnohé
ďalšie rozbehnuté a pripravované stavby v meste boli dotiahnuté do
úspešného konca. Veď aj väčšina z nich je obyvateľmi tohto mesta a jeho
vzhľad a stav im nie je ľahostajný. No častokrát sú to dlhé a administratívne
náročné procesy, ktoré v ideálnom prípade trvajú mesiace, no nezriedka
aj roky. V tejto súvislosti žiadame verejnosť o zhovievavosť a trpezlivosť.
Ubezpečujeme občanov, že na obnove tureckého mosta pracujeme
a všetky nové informácie zverejníme štandardným spôsobom.
Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného
prostredia a verejného obstarávania
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TECHNICKÉ SLUŽBY POLTÁR, s r. o.
Rekonštrukcia areálu TJ Sklotatran Poltár
Technické služby Poltár, s. r. o., v mesiaci august a september 2020
zrealizovali rekonštrukciu areálu TJ Sklotatran Poltár.
V rámci rekonštrukcie vznikla nová parkovacia plocha a chodník pred
klubovňou, vybudovaná bola terasa s posedením pred reštauračným
zariadením (bývalým Ofsajd barom), opravou prešiel aj už existujúci
chodník zo zámkovej dlažby, zároveň došlo k jeho predĺženiu a napojeniu
na areál parku. Kompletne opravená bola aj VIP zóna na tribúne.
Budovanie terasy v MŠ Sklárska

Budovanie terasy v MŠ Sklárska

Čistenie uličných vpustí
V septembri Technické služby
Poltár, s. r. o. začali s čistením uličných vpustí. K dnešnému dňu sú
kompletne vyčistené vpuste na Ulici
sklárskej a Ulici Fučíkovej.

Oprava rozhlasu
a odstránenie následkov
silnej búrky
Areál TJ Sklotatran Poltár

VIP zóna na tribúne

Čistenie vpustí na sídlisku

Ďalšími úlohami pre Technické služby Poltár, s. r. o., boli oprava a inštalácia rozhlasu na Ul. sklárskej, ako aj odstránenie následkov silnej búrky,
ktorá bola dňa 29. 08. 2020 vo večerných hodinách, t.j. následne 30. 08.
2020 došlo k oprave osvetlenia, pri búrke bolo poškodených 24 svietidiel
verejného osvetlenia, odvozu polámaných stromov a konárov, k oprave
potrhaných drôtov mestského rozhlasu a i.
Radi by sme zároveň požiadali občana, ktorý pravidelne poškodzuje
streľbou zo vzduchovej zbrane lampu verejného osvetlenia pri bytovom
dome súpisné číslo 574, aby tak nerobil.

Terasa pred bývalým Ofsajd barom

Stavebné úpravy terás v areáli MŠ Sklárska
V mesiaci september 2020 začali Technické služby Poltár, s. r. o., so
stavebnými úpravami troch kusov terás v areáli MŠ Sklárska 34, Poltár.
Veríme, že polykarbonátovými doskami zastrešený priestor s nášľapnou
gumovou vrstvou na betónovej podlahe a zábradlím z drevených stĺpikov
bude bezpečným a príjemným miestom na trávenie voľného času pre
naše deti a ich učiteľky.

Inštalácia rozhlasu na Ulici sklárskej

Úprava stromov
Technické služby Poltár, s. r. o., zrealizovali v mesiaci september úpravu smutných vŕb opílením niektorých konárov na Ulici sklárskej a Ulici
slobody.
Kolektív Technických služieb Poltár, s. r. o., je veľmi smutný z toho, že
starostlivosť o zeleň bola pre niekoho dôvodom podania sťažnosti na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Budovanie terasy v MŠ Sklárska

Opiľovanie vŕb na sídlisku

Úprava zelene pred ZŠ Ul. slobody
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Odstraňovanie následkov vandalizmu

Nelegálne skládky

Vandalizmus je svojvoľné poškodzovanie a ničenie verejného alebo
súkromného majetku a podobných statkov, väčšinou kvôli vlastnému
potešeniu alebo sebarealizácii. Medzi úlohy Technických služieb Poltár,
s. r. o., patrí aj odstraňovanie následkov tejto činnosti.

Súčasťou prác realizovaných Technickými službami Poltár, s. r. o., je
priebežné odstraňovanie nelegálnych čiernych skládok, ktoré znepríjemňujú pohľad a celkový dojem z nášho mesta. Úsilím nás všetkých by
malo byť zabránenie obnoveniu týchto skládok.

Vandalizmus v meste

Vandalizmus v meste

Odpad na sídlisku

Kompostéry na sídlisku

Odpad na sídlisku

Kompostéry
Z dôvodu, že kompostovanie je
najneškodenejšou, najužitočnejšou
a najlacnejšou formou nakladania
s bioodpadom, Technické služby
Poltár, s. r. o., rozmiestnili v intraviláne mesta na Ulici sklárskej
kompostéry na ukladanie tohto
druhu odpadu a jeho nasledovné
zhodnotenie.

Biologicky rozložiteľný odpad

Kompletná údržba mestskej zelene

Technické služby Poltár, s .r. o., v nepravidelných intervaloch v závislosti
na množstve vzniknutého biologicky rozložiteľného odpadu zo zelených
priestranstiev mesta zabezpečujú kompletný zber, odvoz a zhodnotenie
tohto „zeleného odpadu“.

Technické služby Poltár, s. r. o., sa pravidelne starajú o kompletnú
údržbu mestskej zelene, vrátane kosenia 3 cintorínov (Poltár, Zelené,
Slaná Lehota).
Dôraz je kladený predovšetkým na ručné a strojové kosenie, prípadne
odburinenie, vyhrabávanie lístia, orezávanie kríkov a stromov, odstraňovanie náletových drevín, údržbu mobilnej zelene (zavlažovanie, výsadbu),
údržbu zelene pri administratívnych objektoch, úpravy živých plotov,
výsadbu kríkov, okrasných tráv a trvaliek, ďalej Technické služby Poltár,
s. r. o., zabezpečujú rekonštrukciu lavičiek, výrobu a osádzanie nových
lavičiek v meste.

Plánované stavby

Zber a odvoz „zeleného odpadu“

Technické služby Poltár, s. r. o. výhľadovo v mesiacoch október, november budú pracovať na príprave a samotnej realizácii stavby „Pripojenie
dvorov garáží do dažďovej kanalizácie -nové garáže“, ďalšou plánovanou
stavbou je „Tartanová bežecká dráha – pri ZŠ na Ulici školskej, v Poltári“.
V prípade pripojenia dvorov garáží do dažďovej kanalizácie sa bude
jednať o realizáciu 105,1 m dažďovej stoky z potrubia profilu DN400
a 125,9 m kanalizačných prípojok profilu DN150. Odvod dažďových
vôd bude v spáde 1,5 %, osadené budú 3 ks kanalizačných šachiet a 6
ks uličných vpustí.
V prípade tartanovej bežeckej dráhy dôjde k odstráneniu pôvodných
obrubníkov o výmere 130 m, odkopávkam pre nové teleso dráhy v šírke
2,2 m, osadené budú nové parkové obrubníky rozmerov 1000 x 200 x 50
m. Po zhutnení štrkových násypov bude položený vystužený betónový
kryt hr.130 mm s finálnou vrstvou prevedenou systémom CONIPUR
z gumového granulátu EPDM.
Ing. Adela Palíková
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