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Milí Poltárčania,

na prahu nového roka si pravidelne želám, aby bol
lepší ako ten minulý. Asi nikto z nás nečakal, že v roku
2020 budeme musieť čeliť pandémii, zavrú sa školy,
sociálne zariadenia či prevádzky a ulice zostanú vyľudnené. Minulý rok nepatril k najľahším ani pre mestskú
samosprávu. Napriek hospodárnemu nakladaniu s financiami sme ich hľadali napríklad na zabezpečenie
potrebných opatrení. Mesto reagovalo operatívne
a úspešne na výzvy, ktoré prinieslo krízové obdobie,
a financie orientovalo na zabezpečenie protiepidemických opatrení. Počas testovania sme sa snažili všetko
dôsledne zorganizovať a zabezpečiť. Poltárčania boli
disciplinovaní, vďaka čomu sa podarilo všetko zvládnuť. Potešilo ma,
že ľudia sa spojili a boli súdržní. Aj napriek tomu, že sme museli od
niektorých plánov upustiť, najmä v oblasti kultúrno-spoločenských
a športových aktivít, dianie v Poltári neustalo. Verím, že tento rok bude
lepšie. Už prvotná investícia je adresovaná žiakom, ktorí navštevujú
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Základnú školu na Ulici slobody v Poltári. Tentokrát
sa modernizácia dotkne všetkých sociálnych zariadení
pre deti. Na ich obnovu využijeme financie získané
z rezortu ministerstva školstva a vlastné rozpočtové
zdroje. Takpovediac „na spadnutie“ je aj vynovenie
Ulice továrenskej, najmä v oblasti budovania kanalizácie a rekonštrukcie tamojšej komunikácie. Hneď
ako budeme mať k dispozícii stavebné povolenie,
pristúpime aj k odkanalizovaniu priestoru medzi garážami a rekonštrukcii komunikácie na Ulici 13. januára.
Proces územných rozhodnutí a stavebných povolení
je zdĺhavý a často nezáleží len od veľkého záujmu
realizovať investičné aktivity nášho mesta. Napriek
tomu vám chcem sľúbiť, že mestská samospráva sa bude snažiť nepoľaviť
a vyjsť všetkým obyvateľom v ústrety aj v roku 2021. Dávajte si na seba
pozor. Spolu to zvládneme.
Martina Brisudová
primátorka mesta

Informačné tabule
pri mestskom úrade
Prečítať si informácie zo života mesta môžete aj na dvoch nových informačných tabuliach oproti mestskému úradu. V tomto prípade sme zvolili
úradné tabule vo farbách mesta, ktoré sú osvetlené, aby ste mali možnosť
pristaviť sa a prečítať si oznamy aj vo večerných hodinách. Pôvodné informačné tabule poslúžia na smútočné oznamy v cintoríne v Zelenom.
-red-

Prečítajte si:
Rekonštrukcia kultúrneho
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Poškodenie adventného Charitatívny punč
venca
pomohol mladým ľuďom
Mesto Poltár koncom minulého roka zakúpilo v rámci vianočnej výzdoby nový adventný veniec, ktorý bol inštalovaný na Sklárskej ulici
v priestoroch zábavného štvorca. Prvá svieca sa rozsvietila prvú adventnú
nedeľu a adventný veniec bol následne posvätený.
Vianočná dekorácia bola voľne prístupná verejnosti a celé adventné
a sviatočné obdobie skrášľovala mesto. Až do 1. 1. 2021, keď v skorých
ranných hodinách došlo k jej poškodeniu. Vzhľadom k priloženej fotodokumentácii predpokladáme úmyselnú manipuláciu so svetelnými komponentmi. Na túto skutočnosť bolo občanmi upozornené vedenie mesta
Poltár, ktoré následne kontaktovalo Obvodné oddelenie Policajného zboru
v Poltári. Vzhľadom k tomu, že uvedený priestor je monitorovaný kamerovým systémom, aktér, ktorý poškodil adventný veniec, bol odhalený.
„Vianočná výzdoba má slúžiť všetkým občanom nášho mesta. Každým
rokom ju s radosťou dopĺňame o nové vianočné dekorácie. O to viac ma mrzí
vandalizmus a neadekvátne konanie spojené so silvestrovskými či novoročnými
oslavami. Naše mesto ustúpilo od organizovania týchto osláv v súvislosti so
zákazom zhromažďovania sa a organizovania hromadných podujatí. Napriek
nášmu úsiliu však došlo k poškodeniu adventného venca, ktorý bol jednou
z ozdôb sklárskeho sídliska,“ povedala primátorka mesta Martina Brisudová.
-red-

Hovorí sa, že na tradície netreba zabúdať. Každoročnou dobročinnou
akciou je vianočný punč primátorky, symbol spolupatričnosti obyvateľov
mesta s ľuďmi, ktorým osud nebol priaznivo naklonený. Táto dobrovoľná zbierka a jej podmienky boli schválené mestským zastupiteľstvom.
Vzhľadom k neskoršej pandemickej situácii sme klasický horúci punč
podávať nemohli, preto sme ponúkali cez okienko šálku s baleným čajom
a balené Poltárske oblátky. Výťažok primátorského punču bol odovzdaný
pánovi Michalovi Hroncovi, ktorý stratil oboch rodičov a v svojej osobnej
starostlivosti má maloletú sestričku. Do akcie prispeli mnohí obyvatelia
mesta, ľudia, ktorí v meste pracujú, zamestnanci mestského úradu, poslanci mestského zastupiteľstva - Bronislava Garajová, Martina Tóčiková,
Lenka Sojková, Pavel Jánošík, Ján Skýpala, Ján Kromholc, Karol Švingál,
Mário Kurák a primátorka mesta. Celková suma, ktorá bola odovzdaná
na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rodine Hroncovej,
činí spolu 755 €. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme.
-red-

Mestský rozpočet poslanci jednomyseľne
schválili
Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom decembrovom
zasadnutí schválili rozpočet mesta na tento rok. Mesto tak bude
hospodáriť s objemom finančných
prostriedkov viac ako 8 miliónov
eur. Súčasťou rozpočtu sú aj plánované investičné akcie mesta, ako je rekonštrukcia miestnych komunikácií,
oprava budov, napríklad areál mestského kúpaliska, strecha domu služieb,
naplánované sú aj stavebné práce na budovanie cyklotrasy či finančné
prostriedky na dofinancovanie projektu promenády mestom, konkrétne
vybudovanie pešej zóny s oddychovými prvkami na Sklárskom sídlisku
v Poltári. Rovnako plánujeme rozširovať mestský cintorín a urnový háj.
Naše mesto malo v aktuálnom roku minimálne úverové zaťaženie
a patrí tak medzi najmenej zadĺžené slovenské okresné mestá. Preto sme
po schválení mestským zastupiteľstvom vzali úver milión eur a niektoré
z investičných aktivít plánujeme financovať z úveru. Konkrétne približne
600 tisíc eurami dofinancujeme rozsiahlu rekonštrukciu jednej z najväčších budov v našom meste - kultúrneho domu, s ktorého výstavbou sa
začalo v 50. rokoch minulého storočia, a zvyšných 400 tisíc eur použijeme
na rekonštrukciu ciest a chodníkov na sklárskom sídlisku.
Snažíme sa samozrejme získavať aj mimorozpočtové zdroje, teda

aktívne pracovať na projektoch.
Niektoré sú v štádiu príprav projektovej dokumentácie, procesov
verejného obstarávania, územného
rozhodnutia či stavebných povolení. V mesiacoch november a december 2020 sme spracovali niekoľko
projektových zámerov - napríklad
komplexnú rekonštrukciu chátrajúcej budovy na Ulici družby, ktorú by
sme chceli premeniť na multifunkčné centrum pre deti a mládež prostredníctvom financovania z nórskych fondov, uchádzame sa tiež o dotáciu
na výstavbu elektrických nabíjacích staníc z grantu Ministerstva hospodárstva SR. Reagovali sme aj na projekt ministerstva kultúry, z ktorého
by sme chceli vybaviť mestskú knižnicu multimediálnymi technológiami.
Podali sme aj projekt vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine,
kde chceme vybudovať ekologické parkovisko pri mestskom cintoríne,
doplnené oddychovou zónou a spomienkovou fontánou. V januári 2021
sme podali projektový zámer s dôrazom na prezentáciu kultúry a remesiel
Rómov a septembrových dní mesta s dôrazom na storočnicu futbalovej
histórie. Posledným januárovým rozpracovaným projektom je pokračovanie obnovy tureckého mosta v Zelenom v rámci výzvy ministerstva
kultúry „Obnov si svoj dom“. O príprave projektových zámerov mesta
budeme informovať naďalej aj prostredníctvom mestských novín.
-red-
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V minulom roku sa narodilo
viac malých Poltárčaniek
Poltár vstúpil do nového roka s 5 338 obyvateľmi. Podľa štatistiky
ohlasovne pobytu žije v meste o 203 viac žien ako mužov. K prevahe
nežnejšieho pohlavia v minulom roku prispelo aj narodenie väčšieho
počtu dievčat.
V priebehu roka 2020 sa prihlásilo na trvalý pobyt 66 obyvateľov. Cestovateľské topánky priviedli domov jedného občana z Rakúska a dvoch
z Českej republiky. Pribúdajú nám aj deti narodené v zahraničí. Prihlásilo
sa ich sedem, čo je o polovicu viac v porovnaní s rokom 2019. Pochádzajú
z Českej republiky, Rakúska, Srbska, Írska, Nórska i Talianska. Z Poltára sa
odhlásilo o 13 občanov menej ako minulý rok. Z toho dvaja do Českej
republiky a jeden do Rakúska.
„Azda najkrajšími udalosťami v živote mesta je narodenie detí. V roku 2020
sme privítali 29 malých Poltárčanov, pričom sa narodilo viac dievčatiek ako
chlapcov. Rodičia sa v minulom roku rozhodli dať svojim bábätkám najmä
tradičné slovenské mená,“ dodáva primátorka mesta Martina Brisudová.
Jednoročné prvenstvo pôrodnice v Rimavskej Sobote z roku 2019 znova
prevzala nemocnica v Lučenci s počtom 16 narodených bábätiek. V nemocnici v Rimavskej Sobote sa narodilo o 5 novorodeniatok menej. Malí

Prvé
bábätko
roka 2021
Vždy sa teším a ako matrikárka
mám radosť, keď môžem do veľkej
pamätnej knihy zapísať nového
občana. V meste Poltár sa ako prvé
dieťa v novom roku 2021 narodila
Adrianka Berkyová, ktorá pri príchode na tento svet vážila 2 470 g a merala
45 cm. Je to šieste dieťa rodičov Vlasty a Sergeja Berkyovcov. Mesto Poltár
sa teší z príchodu nových Poltárčanov a organizuje aj slávnostné uvítanie
do života spojené s odovzdaním darčekov. Malej Adrianke prajeme najmä
veľa zdravia, rodičovskej lásky a šťastných chvíľ v rodinnom kruhu. Už dnes
jej dávame do vienka kus domova – miesto, kde sú naveky jej korene. Rodičom želáme: „Chráňte si svoju princeznú a majte pre ňu vždy pochopenie
a dostatok času. Milujte ju trpezlivo a spravodlivo, aby ste z nej vychovali
človeka s čistým a otvoreným srdcom. Celej vašej rodinke prajeme veľa
zdravia a šťastia.“
Ľuba Šálková, MsÚ Poltár

Poltárčania prišli na svet aj v Banskej
Bystrici a v Martine. V roku 2020 sa
narodilo o 7 chlapcov menej. V rebríčku obľúbených krstných mien sa
mená dievčatiek neopakujú. Len dve malé Poltárčanky dostali rovnaké
meno Mia. Najpopulárnejšie chlapčenské mená ako Jakub či Adam vystriedal Samuel. V kurze je už druhý rok aj tradičné meno Ján. Doba Jankov sa
teda vracia. Rodičia sa čoraz častejšie popri exotických menách ako Charlotte alebo Alisa vracajú k slovenským menám Tereza, Barbora a Jana.
Svoje áno si v meste Poltár povedalo 22 zaľúbených párov. Je to pokles
oproti minulému roku, v ktorom sme evidovali 27 sobášov. Z toho 14 na
matričnom úrade a 8 pred oltárom rímskokatolíckej cirkvi. Najobľúbenejším svadobným mesiacom minulého roka bol august. Počas letných dní
si dva páry vymenili manželské sľuby pod holým nebom v parku pri KPÚ.
Niektoré plánované sobáše boli z dôvodu sprísnených opatrení a hlavne
obmedzeného počtu svadobčanov preložené na rok 2021.
Podľa údajov o úmrtí z poltárskej matriky nás v minulom roku navždy
opustilo 80 obyvateľov nášho mesta.
Ľuba Šálková, MsÚ Poltár

Detský kočík pre Adrianku
Mestská samospráva aktívne
pomáha rodičom v núdzi. Zástupkyňa primátorky Bronislava
Garajová odovzdala v januári
detský kočík, vaničku a hračku
Berkyovcom, ktorým pribudla
do rodiny malá dcérka a rodičia
potrebovali detský kočík na cestu k lekárovi. Mesto túto pomoc
realizuje v rámci burzy dobročinnosti v súčinnosti poslankyne NR
SR Moniky Kozelovej a primátorky
Martiny Brisudovej. Aj naďalej budeme pomáhať ľuďom, ktorí sa náhle ocitnú bez príjmov. Pokračovať
v charitatívnej činnosti plánujeme
ihneď po skončení vyhláseného
núdzového stavu.
-red-

Výpomoc sme použili efektívne
Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo mestu Poltár kompenzáciu výpadku dane z príjmov formou návratnej finančnej výpomoci
v sume 144 923 €. Návratná finančná výpomoc slúži ako kompenzácia
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Peňažné prostriedky bolo
možné použiť do 31. 12. 2020. Návratnú finančnú výpomoc môže vláda
svojím rozhodnutím zmeniť na nenávratnú finančnú výpomoc.
Mesto Poltár návratnú finančnú výpomoc použilo na nákup traktora
pre mestskú kompostáreň a zimnú údržbu komunikácií, vybudovanie
zavlažovacieho systému v areáli TJ Sklotatran Poltár, nákup 1 100 litro-

vých kontajnerov na komunálny odpad pre obyvateľov mesta, úhradu
1. splátky nákupu pozemkov od ŽSR pre potreby budovania kanalizácie
na Ul. továrenskej, financovanie spoluúčasti na projekte „Zberný dvor“
v areáli Technických služieb v Poltári, rozšírenie parkovacej plochy na Ul.
sklárskej, vybudovanie tartanovej bežeckej dráhy pre školákov ZŠ Školská,
dofinancovanie rekonštrukcie budovy MŠ Kanadská a strojno-technologické vybavenie mestskej kompostárne, konkrétne nákup prekopávača
kompostu a drviča.
-red-
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Rekonštrukcia kultúrneho domu
Väčšina obyvateľov mesta Poltár pozorne sleduje postup rekonštrukcie
kultúrneho domu. Z pohľadu vonkajšieho pozorovateľa vidieť reálny
postup prác. Sú prakticky hotové strechy, vonkajšie omietky, bola uskutočnená výmena okien. Obvodové múry boli podpílené a izolované. Vo
vnútri sú pripravené nové priestory pre účinkujúcich umelcov, skladové
priestory a administratívne priestory, sociálne zariadenia, technické zázemie, spoločenská miestnosť na poschodí. V rámci realizácie projektu došlo
k úplnej zmene hľadiska. Práce budú v zimných mesiacoch pokračovať
v interiéri. Toto sú viditeľné výsledky.
Aj keď to nevidíte, pri jednotlivých etapách stavebných prác sa stretávame s nemalými problémami.
Základným a hlavným problémom je vek projektovej dokumentácie,
ktorá bola použitá k podaniu projektu zníženia energetickej náročnosti
KD. Projektová dokumentácia totiž pochádza z roku 2004. Následne bola
prepracovaná v roku 2015. V roku 2016 došlo k podstatným zmenám
legislatívy týkajúcich sa najmä požiadaviek na energetickú náročnosť
a požiarnu ochranu.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná v roku 2017
a zmluva so Slovenskou energetickou a inovačnou agentúrou bola
podpísaná 20. 5. 2019. Verejné obstarávanie bolo celkovo štyrikrát opakované. K podpisu zmluvy s dodávateľom stavebných prác došlo 2. 9. 2020.
Pričom celá rekonštrukcia má byť dokončená najneskôr do apríla 2021.
Sami vidíte, že vzhľadom na rozsah stavebných prác a ročné obdobie, na
ktoré pripadla väčšina vonkajších prác, je to doslova šibeničný termín.
Veľakrát nám napadlo, že sa to prakticky nedá stihnúť a zmluvu s dodávateľom v lete minulého roka neuzatvoríme. Mesto Poltár riskovalo
a stále riskuje, že termín daný SIEA nebude dodržaný, čo by znamenalo,
že si celú rekonštrukciu budeme financovať sami.
Cieľom rekonštrukcie budovy je zníženie jej energetickej náročnosti.
Tomu sú podriadené jednotlivé stavebné úpravy a podľa toho kritéria
sú rozdelené aj náklady na oprávnené a neoprávnené.
V roku 2016 došlo k zmene legislatívy, tzv. teplotechnickej normy,
čo malo razantný dopad na konštrukcie budovy a rozpočet. Materiály,
použitie ktorých predpokladala pôvodná projektová dokumentácia, sú
v súčasnosti zastarané, nezodpovedajú aktuálnym technických normám
a bezpečnostným požiadavkám. Preto bolo nevyhnutné projektovú
dokumentáciu, ako aj rozpočet upravovať, čo znamenalo ďalšie nepredvídané náklady.

Kontrolné dni na stavbe
Určite ste zachytili, že na stavbe sa každý týždeň koná kontrolný deň,
kde sa sumarizujú práce vykonané za predchádzajúcich sedem dní,
zároveň sa však riešia problémy, ktoré na stavbe vznikli. Prakticky každý
týždeň nás zhotoviteľ oboznamuje s nedostatkami projektovej dokumentácie a rozpočtu.

Pri podrezávaní muriva bolo napríklad zistené, že projekt nepočíta
s podrezaním celej budovy, zároveň po odhalení muriva bolo zrejmé,
že časti KD majú kamenný základ, ktorý sa podrezávať nedá, a muselo
sa pristúpiť k injektáži, ktorá je cenovo náročnejšia. Dodatočné náklady
predstavujú sumu 11 514,- Eur.
Pri podrezávaní vnútorných priečok zhotoviteľ poukázal na zlý stav
priečkového muriva v suterénnej časti, ako aj steny pred javiskom, preto
sa priečky zbúrali a vymurovali nanovo. S týmto projekt ani rozpočet
nepočítal.
Museli byť doplnené konštrukcie do skladby strechy pre zohľadnenie
požiadaviek teplotechnickej normy. Rozpočet ani projektová dokumentácia nepredpokladali potrebu zhotovenia plošného záklopu na strešných
väzníkoch OSB doskami, ktorý je podkladom pre tepelnoizolačné vrstvy
strešného plášťa PIR panelmi.
Oproti pôvodnému projektu na bočnej streche nad vchodom od Ulice
slobody došlo k jej predĺženiu smerom do ulice.
Zaujímavosťou je objav suterénnej miestnosti oproti vchodu do predajne Jednoty, o ktorej nebolo v projekte zmienky a vzhľadom na statiku
prvého podlažia musela byť zasypaná. Oproti projektovej dokumentácii
a rozpočtu bolo potrebné prehodnotiť rozsah obitia fasádnej omietky
pod zateplenie, pretože vykazovala poruchy a nesúdržnosť s murivom
obvodových stien.
Tak isto počas rekonštrukcie strechy nad javiskom bolo zhotoviteľom,
stavebným dozorom, ako aj pracovníkmi nášho stavebného oddelenia
zistené, že výška atiky strechy je nedostačujúca pre navýšenie prekrytia
tepelných izolácií strešného plášťa a musela byť nadmurovaná, čo znamená ďalšie náklady.
V interiéri sme oproti predpokladanému rozsahu prác zistili, že degradácia pôvodného podbíjania stropov bola tak pokročilá (dosky), že pôvodné podbíjanie muselo byť demontované a po dohode so stavebným
dozorom sa ako nové riešenie montovali sádrokartonové podhľady.
V projektovej dokumentácii sa predpokladala rekonštrukcia sociálnych
zariadení v priestoroch „Pod Kamennou“ a ich napojenie na pôvodnú kanalizačnú prípojku. Ako sme už spomenuli, priečky boli v tak dezolátnom
stave, že sme sa museli odchýliť od projektu, zbúrať ich a vymurovať nové.
Tak isto zámer projektu napojiť sociálne zariadenia do existujúcej prípojky
sa nemohol realizovať. Zistili sme totiž, že žiadna prípojka neexistuje, resp.
je nefunkčná. Musíme teda vybudovať novú prípojku, čo znamená ďalšie
financie naviac, a najmä vybavenie všetkých s tým súvisiacich povolení.
Bolo potrebné aj zosúladiť rozmery nových okien voči projektovaným,
ktoré boli zle zamerané.
Z hľadiska bezpečnosti návštevníkov KD sú však najzávažnejšie nedostatky projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti, ktorá
bola upravovaná a podaná na opätovné vyjadrenie HaZZ SR. Pôvodne
navrhovaný princíp ovládania odvádzania dymu a tepla z budovy je
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v súčasnosti nevyhovujúci, vzhľadom na zmenu noriem požiarnej bezpečnosti. Aktuálne musí byť systém napájaný na EPS (elektronická požiarna
signalizácia). Bolo teda potrebné zmeniť technické riešenie a dodávateľa
technológie zariadenia pre odvod dymu a tepla. K projektovej dokumentácii chýbalo vyjadrenie a posudok Technickej inšpekcie, na ktorý sme
čakali dlhú dobu. Technická inšpekcia zaslala k projektovej dokumentácii
celkovo 26 pripomienok, ktoré sa zapracovávali do PD a táto bola zaslaná
na opätovné posúdenie.
Celkové náklady projektu:
2 419 559,50 Eur
Oprávnené náklady:
1 760 175,34 Eur
Neoprávnené náklady:
568 512,90 Eur + 90 871,30 Eur
Náklady nepredpoklad. PD a rozpočtom: do 01/2021 - 90 871,30 Eur
Ako sami vidíte, riadenie rekonštrukcie KD nie je prechádzka ružovou
záhradou, kde len s ľahkosťou zbierate plody práce predchádzajúceho
vedenia mesta, tak ako sa to píše
na stránke Krok za krokom. Zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podpísalo bývalé
vedenie mesta, za čo mu patrí vďaka. Samotná ťarcha a zodpovednosť
za realizáciu totálnej rekonštrukcie
budovy, exteriéru, ako aj interiéru,
pri ktorej zostali z KD len obvodové
múry, je na pleciach súčasného vedenia mesta, pracovníkov stavebného oddelenia a samozrejme zhotoviteľa stavby – DAG SLOVAKIA, a. s.

Rekonštrukcia takéhoto rozsahu by mala trvať 51 mesiacov, my ju musíme aj s kolaudáciou stihnúť za 8 mesiacov, hoci projekt je z roku 2004,
resp. 2015.
Na úhradu neoprávnených nákladov (napríklad zasúvacie hľadisko cca
195 175,- Eur, elektronické ovládanie 12 700,- Eur) neboli rozpočtované
v rozpočte v roku 2018 žiadne prostriedky, okrem povinnej spoluúčasti
v sume 99 000 Eur na celý projekt. Teda aj na oprávnené, aj na neoprávnené náklady.
Boli sme teda nútení čerpať úver so splatnosťou 15 rokov, s mesačnou
splátkou 6 024,- Eur počnúc rokom 2022 pri fixovanej úrokovej sadzbe
0,41 % ročne. Hoci sa teda píše na webovej stránke Krok za krokom, že
sme zadĺžili deti našich detí, nie je to pravda. Doba 15 rokov neznamená
ani jednu generáciu našich životov a trúfame si povedať, že sme úverom
nezaťažili žiadnu ďalšiu generáciu. Je na škodu veci, že verejní činitelia, zastupujúci mesto vo VÚC BB, pracujú vo forme príspevkov na stránke Krok za
krokom, nevydali doteraz odpočet
svojej práce pre rodné mesto.
Ale vráťme sa k podstate veci,
realizácii veľkého projektu, cieľom
ktorého je zabezpečiť pre Poltárčanov dôstojný, moderný kultúrny stánok. Máme pred sebou ešte
veľa práce, komplikovanej nákazou
COVID, ktorá brzdí aj dodávateľov
materiálu a niektorých stavebných
prác. Máme na splnenie cieľa šibeničný termín. Veríme, že to spolu
dokážeme.
JUDr. Bronislava Garajová
zástupkyňa primátorky

KRÁTKE SPRÁVY

Novinkou sú krátke videá
zo života mesta

Vianočné stromčeky putujú
do kompostárne

Mesto Poltár v období pandémie aktívne komunikuje s občanmi
prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky mesta a sociálnych
sietí. Tohtoročnou novinkou sú krátke videá, ktorými plánujeme
sprístupňovať relevantné informácie pre občanov.

Zber živých stromčekov pracovníkmi Technických služieb Poltár,
s. r. o., trvá v zmysle harmonogramu do konca januára. Stačí, ak
ich obyvatelia mesta umiestnia v blízkosti smetných nádob vždy
v utorok a vo štvrtok.

V januári sme priniesli napríklad zábery z rekonštrukčných prác interiéru kultúrneho domu a ekologického zhodnocovania odpadov v mestskej
kompostárni. Ak chcete vedieť viac, sledujte www.poltar.sk, mestský FB
a instagram.
-red-

Pozbierané stromčeky sú následne ekologicky zhodnotené v mestskej
kompostárni, ktorá sa nachádza na Ulici 13. januára. Ambíciou mestskej
samosprávy je týmto spôsobom zabezpečiť zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu, ktorý vďaka tomu neskončí na skládke. Dôkazom
toho, že je nám ekologické nakladanie s odpadmi blízke, sú dva nové
stroje v mestskej kompostárni, a to prekopávač kompostu a štiepkovač.
Ak si však vianočný stromček plánujete zhodnotiť doma, poslúži vám na
to domáci kompostér. Kompost získaný v kompostárni bude využitý pri
starostlivosti o verejnú zeleň.
-red-
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Aký má hudba vplyv na dieťa a prečo
zaradiť viac umenia do vzdelávania
Je dávno známe, že hudba má
pozitívny vplyv na vývoj dieťaťa
už v ranom detstve, zlepšuje jeho
jemné i hrubé motorické zručnosti a ovplyvňuje vnímavosť detí. To
určite potvrdia aj rodičia, ktorí
priviedli svoje ratolesti do Základnej umeleckej školy v Poltári
či jej elokovaných pracovísk.
Žiaci, ktorí hrajú na hudobný
nástroj, dosahujú lepšie výsledky
v matematike. Hudba teda pomáha
koordinovať telo i myseľ. Už v ranom veku dieťa rozoznáva rôzne zvuky,
tóny, rytmus, ale i význam slov. Tanec s hudbou zase pomáha deťom
rozvíjať motorické zručnosti, zároveň im to umožňuje sebavyjadrenie,
či posilňuje ich pamäťové schopnosti.
Hudba pomáha deťom rozvíjať sociálne zručnosti, čo je dôležité hlavne
v období dospievania, kedy deti čelia v tomto vývojovom období rôznym
negatívnym vplyvom spoločnosti.
Hudobné predmety ako je komorná hudba, zborový spev, štvorručná hra na klavíri či detská tanečná kapela alebo ľudový súbor okrem
vzdelávacieho cieľa rozvíjajú sociálne zručnosti a kompetencie. Pri súhre je veľmi dôležité priateľstvo, vzťahy detí, zodpovednosť za výkon
na koncerte, vytrvalosť, tolerantnosť, komunikácia či spoločná radosť
z umeleckého zážitku.
Hudba ovplyvňuje náladu dieťaťa. Od kolísky pri jeho uspávaní, až po
hudbu, ktorá je súčasťou jeho dospievania. Žiaci zušiek sa učia počas
celého štúdia rozlišovať dobrú a „zlú hudbu“. Rozvíjajú svoj záujem, hudobné schopnosti a zručnosti, čím dochádza k pocitu väčšej sebadôvery,
sebavyjadrenia. Hudba je teda skvelá možnosť, ktorá umožňuje vyjadriť
svoje emócie, skladanie vlastnej tvorby – piesní, skladieb, vlastnej hudby,
vyjadrenie toho, čo žiaci cítia.
Okrem hudobného odboru sa na základnej umeleckej škole deti
a mládež vzdelávajú aj vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.
Je naším poslaním v ZUŠ zaradiť do vzdelania viac umenia, už aj z dôvodu, že na základných školách v 90. rokoch 20. storočia nastal úbytok
hodín pre výtvarnú a hudobnú výchovu, čo malo za následok hlavne
likvidácie speváckych zborov, ktoré boli kedysi samozrejmosťou každej
školy, či celkovo menej estetickej výchovy nielen na ZŠ, ale aj na SŠ.
Výtvarné umenie poskytuje žiakom množstvo podnetov – zvyšujú
si estetické povedomie, tvorivosť, motiváciu, zlepšujú si emocionálny
prejav. Tanec predstavuje pohyb, ktorý je prospešný pre zdravie. Nielenže
zlepšuje kondíciu, ale vplýva prostredníctvom hudby na ohybnosť tela,
rozvíja hudobný sluch či vyjadrenie svojich pocitov vlastným telom.
Literárno-dramatický odbor rozvíja slovesný prejav, komunikáciu, literárnu tvorivosť, neverbálnu komunikáciu či samotný rečnícky prejav na
verejnosti, rozvíjajú sa herecké zručnosti, potrebné nielen pre divadlo
a film, ale aj pre samotný život.
Verím, že táto odborná úvaha uistí rodičov našich žiakov, že sa dobre
rozhodli usmerniť svoje deti v štúdiu na základnej umeleckej škole, ale
hlavne osloví rodičov, ktorých deti nastupujú do ZŠ, mládež či študentov
SŠ alebo dospelých do 25 rokov.
Ak chce škola plniť svoje poslanie, musí byť dobre vybavená učebnými
pomôckami, hudobnými nástrojmi, ktoré sú finančne veľmi nákladné,
novými technológiami či moderným materiálno-technickým vybavením
vo všetkých odboroch. Bohužiaľ, zušky sú stále financované z podielových

daní a aj naša škola sa len postupne
vybavovala, aby sme mohli žiakom
a učiteľom vytvoriť a zabezpečiť
plnohodnotné podmienky na štúdium pre všetky talentované deti.
Chcem sa poďakovať primátorke mesta Mgr. Martine Brisudovej,
ktorá aj ako bývalá predsedníčka
Rady školy s poslancami, či v súčasnosti ako primátorka mesta Poltár
i v ťažkej ekonomickej situácii má
pochopenie pre stály rozvoj základnej umeleckej školy, uvedomujúc si
význam vplyvu umenia na vývoj detí a mládeže či umenia a kultúry na
obyvateľov nášho mesta.
Žijeme v ťažkej dobe poznačenej pandemickou krízou, kedy aj ZUŠ
musela začať s dištančným vzdelávaním. Mnohé zušky neboli vybavené
technológiami ako ZŠ, učitelia učia prostredníctvom vlastných telefónov
či internetu. V ZUŠ v Poltári sme postupne zaviedli v každej triede prípojku na internet, notebooky pre učiteľov (ešte nie pre všetkých) a malé
bluetooth reproduktory pre kvalitnejší zvuk. Uvedomujeme si aj situáciu,
že deti a žiaci sú dištančne vzdelávaní na ZŠ, žiaci 1. stupňa sú doobeda
v škole, poobede v školskom klube a na dištančné vzdelávanie sú odkázaní len za pomoci svojich rodičov. Učitelia vychádzajú v ústrety rodičom,
presúvajúc online pripojenia na čas, keď prídu zo svojho zamestnania.
Touto cestou sa chcem poďakovať aj v mene učiteľov všetkým rodičom, že vytvárajú podmienky a venujú čas svojim deťom, aby dištančné
vzdelávanie neodradilo od umeleckej výchovy ich detí.
Veríme, že sa situácia zlepší, že sa čoskoro stretneme v škole, že sa
triedy rozozvučia hudbou, umením všetkých odborov, že stihneme pripraviť žiakov na umelecké a pedagogické školy a že UMENIE ožije v nás
všetkých. Veď umenie nás robí šťastnými, radostnými a zdravými.
Ľuboslava Slebodníková,
riaditeľka školy

Mestský kalendár by mal byť
súčasťou každej domácnosti
Praktickou pomôckou pre všetky domácnosti v Poltári je stolový
kalendár na aktuálny rok z dielne mestskej samosprávy, v ktorom sú
používateľom k dispozícii kontaktné údaje mesta a organizácií v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti. Používatelia v ňom nájdu aj e-mailové a telefonické kontakty na poslancov mestského zastupiteľstva, termíny zvozu
odpadu a fotografie z podujatí mesta z čias pred pandémiou, ale nájdu
sa aj fotografie ľudovoumeleckých výrobkov či výrobkov zo skla a hliny
od ľudí, ktorí sa týmto tradičným remeslám v Poltári stále venujú.
-red-
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Zmeny v podmienkach prijímania detí do
materskej školy na školský rok 2021/2022
Povinná materská škola pre päťročné deti

Spádová materská škola a povinný zápis

Predprimárne vzdelávanie bude po prvý raz povinné pre deti, ktoré
do 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov svojho veku a budú mať jeden rok
pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Rodič je povinný také
dieťa zapísať do materskej školy. Povinné predprimárne vzdelávanie plní
dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch
v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.

 Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci,
v ktorej má trvalý pobyt (spádová materská škola).
 Tak ako sú v súčasnosti spádové základné školy, budú fungovať i spádové materské školy podľa trvalého pobytu dieťaťa.
 Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú materskú školu než spádovú, ale
v spádovej má garantované povinné prijatie, ak sa pre ňu rozhodne.

Žiadosti do materskej školy o prijatie budú musieť byť
písomné, budú sa predkladať od 1. mája do 31. mája
2021

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný
prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie
deti s trvalým pobytom v obci

Súčasťou žiadosti je údaj o povinnom očkovaní. V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej situácie súvisiacej s pandémiou COVID, podávanie
žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti
detí a zákonného zástupcu, BEZKONTAKTNE: elektronickou formou
žiadosť o prijatie zašlete e-mailom, písomne poštou alebo doručením
do poštovej schránky materskej školy.
V tomto prípade sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa pri zápise
nebude vyžadovať, avšak zákonní zástupcovia dodatočne predložia
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní
a spôsobilosti dieťaťa navštevovať štandardnú štátnu MŠ s ohľadom na
jeho fyzické a duševné zdravie.
V prípade, že kapacita štátnej siete materských škôl v niektorých
lokalitách Slovenska nebude ani napriek novým zariadeniam stačiť,
rodič bude môcť vzdelávať dieťa aj v individuálnej forme, napríklad
doma alebo v alternatívnej neštátnej materskej škole. Ministerstvo tiež
umožní flexibilnejšie poskytovanie predprimárneho vzdelávania v iných
formách – napríklad vo firemných, komunitných či lesných škôlkach
a detských centrách.
Ministerstvo ďalej v zákone dodatočne
upraví, aby dieťa v prípade nedostatku miesta v spádovej materskej škole v mieste jeho
bydliska malo možnosť chodiť do materskej
školy v niektorej z najbližších obcí. V prípade, že
obec nemá zriadenú materskú školu, majú rodičia
nárok na príspevok na dopravu dieťaťa z miesta trvalého bydliska do materskej školy, kde plní povinné
predprimárne vzdelávanie a späť.

 Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy,
do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté,
oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.
 Na predprimárne vzdelávanie sa PREDNOSTNE prijímajú deti, PRE
KTORÉ JE PLNENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA POVINNÉ.
 Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od
ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom
predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.
 Ak sa rodič rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne
vzdelávanie do inej materskej školy ako je tá, ktorú navštevovalo pred
začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, podá si žiadosť
o prijatie v danej inej materskej škole.
 Ak budú rodičia chcieť zapísať na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa
mladšie ako 5 rokov (do 31. 8.), toto dieťa môže byť prijaté iba ak bude
voľné miesto po prijatí detí, ktoré si plnia povinnú predškolskú dochádzku.

Individuálne vzdelávanie a povinná materská škola
Rodičia detí, ktorí chcú riešiť vzdelávanie svojho dieťaťa individuálne,
pôjdu na zápis do MŠ v máji 2021.
Deti si budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie buď v MŠ, ktorá je v sieti škôl a školských zariadení, alebo v individuálnej forme (rodičia dieťa
vzdelávajú, alebo zabezpečia vzdelávanie v alternatívnej neštátnej škôlke), toto musí schváliť kmeňová
MŠ zaradená v sieti ministerstva školstva.
Vlasta Kojnoková, Materská škola Kanadská

Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Poltár od 11. 01. 2021
V súlade so závažnou epidemiologickou situáciou a na základe rozhodnutia ministerstva školstva a so súhlasom zriaďovateľa, materské
školy od 11. 01. 2021 do odvolania fungujú v obmedzenom režime:
- pre deti zákonných zástupcov, ktorí zabezpečujú kritickú infraštruktúru
- pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že
nemôžu vykonávať prácu z domu
Na základe zisťovania záujmu zákonných zástupcov detí a zisteného
počtu prihlásených detí, prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poltár je otvorená nasledovne:
- Materská škola, Sklárska: 1. trieda (trieda Motýliky) – 4- až 6-ročné deti
2. trieda (trieda Zajačiky) – 2- až 3-ročné deti

- Materská škola, Kanadská: 1. trieda (trieda Myšky) – 2- až 6-ročné deti
Fungujú v riadnom prevádzkovom režime, v čase od 6.30 hod. do
16.00 hod.
Pred vstupom a počas pobytu detí v triede platia prísne epidemiologické opatrenia tak, aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu ochorenia.
Po ďalšie dni očakávame rovnakú situáciu, preto odporúčame rodičom sledovať webovú stránku mesta Poltár, kde sa budú zverejňovať aktuálne informácie, prípadne stránky materských škôl.
Ďakujem vám za pochopenie a dúfame, že túto situáciu spoločne
zvládneme.
Mgr. Renáta Melicherová
riad. MŠ Kanadská
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Projekty mesta Poltár
Mesto Poltár od roku 2018 podalo viac ako 67 žiadostí, v ktorých
sa uchádzalo o mimorozpočtové zdroje. Ide o rôzne projekty, ktoré
prispejú k rozvoju nášho mesta. Niektoré z nich neboli schválené,
najčastejšie z dôvodu nedostatku disponibilných zdrojov. Pri všetkých

projektoch sa vyžaduje finančná spoluúčasť mesta. V tabuľke nižšie sa
nachádza prehľad projektov, ktoré podalo mesto Poltár od roku 2018
až po súčasnosť.
Ing. Matej Kudlák, MsÚ Poltár

Názov projektu

Účel

Rekonštrukcia Materskej školy na Ul.
sklárskej
Rekonštrukcia Materskej školy na Ul.
kanadskej

Zakúpenie a inštalácia nových dverí a klimatizácie
v Materskej škole na Ul. sklárskej, vybudovanie altánkov
Zateplenie budovy a nová fasáda Materskej školy na Ul.
kanadskej
Vybudovanie kompostárne na účely zhodnocovania biologicky
rozložiteľných odpadov
Vybudovanie kompostárne na účely zhodnocovania
biologicky rozložiteľných odpadov
Vybudovanie splaškovej kanalizácie na Ulici továrenskej

Malá obecná kompostáreň do 100 ton
Malá obecná kompostáreň do 100 ton
Vybudovanie kanalizácie na Ulici továrenskej
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ulici
továrenskej
Podpora opatrovateľskej služby v meste Poltár
Rozšírenie služieb mestského kúpaliska na
celoročné wellness

Požadovaná Schválená
suma (€)
suma

Aktuálny stav
projektu

Uznesenie vlády r. 2019

25 000

25 000

Dokončené

Uznesenie vlády r. 2019

25 000

25 000

Dokončené

Regionálny príspevok

57 600

Neschválené

Uznesenie vlády r. 2019

15 000

15 000

Dokončené

Uznesenie vlády r. 2019

15 000

15 000

Stavebné povolenie
Stavebné povolenie

Uznesenie vlády r. 2019

30 000

30 000

Vytvorenie 40 pracovných miest opatrovateliek na 100 % úväzok
Vybudovanie vírivky a sauny v priestoroch mestského
kúpaliska v Poltári
Zateplenie budovy zariadenia sociálnych služieb, nová fasáda,výmena
Zariadenie sociálnych služieb
kotlov
Zateplenie budovy zariadenia sociálnych služieb, nová
Zariadenie sociálnych služieb
fasáda,výmena kotlov
Vybudovanie herne pre mladšie deti a remeselnej dielne pre deti
Centrum regionálnych tradícií a hier
a mládež
Rozšírenie kamerového systému nákupom a umiestnením 13 nových
Rozšírenie kamerového systému v meste Poltár
kamier a nového videorekordéra o kapacite 32 kanálov
Aktivity v oblasti prevencie kriminality zamerané na deti a mládež
Bezpečné mesto
v spolupráci so základnými a materskými školami
Rekonštrukcia a modernizácia urnového hája
Rekonštrukcia a modernizácia urnového hája v cintoríne v Poltári
Stavebné úpravy a modernizácia telocvične TJ
Modernizácia a rekonštrukcia telocvične TJ Sklotatran Poltár v rámci
Sklotatran Poltár
budovania športovej infraštruktúry
Stavebné úpravy a modernizácia telocvične Obnova interiéru a exteriéru budovy telocvične TJ Sklotatran
TJ Sklotatran Poltár
Poltár
Dotácia v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich
Knižnica Poltár - modernizácia
verejných budov vrátane zatepľovania
Modernizácia športovej haly na Ul. sklárskej
Modernizácia a rekonštrukcia športovej haly a budovanie športovej
v Poltári
infraštruktúry
Zvýšenie bezpečnosti premávky v meste Poltár
Vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov v meste Poltár
Oprava strechy knižnice v Zelenom
Rekonštrukcia strechy knižnice v Zelenom
Renovácia kovových predajných stánkov na mestskej tržnici a úprava
Krajšia tržnica pre nás
prostredia tržnice

MPSVaR SR

499 434,00

Neschválené

Regionálny príspevok

52 200,00

52 200,00

Regionálny príspevok

500 000

Neschválené

Uznesenie vlády r. 2019

115 000

115 000

Regionálny príspevok

202 000

Neschválené

Ministerstvo vnútra SR

18 550

Neschválené

Ministerstvo vnútra SR

13 824

Neschválené

Ministerstvo financií SR

13 500

Neschválené

Slov. olymp a šp. výbor

100 000

Neschválené

Ministerstvo vnútra SR

13 500

11 000

Envirofond

20 000

Neschválené

Slov. olymp a šp. výbor

200 000

MV SR
Úrad popdr. vlády SR

22 650
44 280

V procese
schvaľovania
Neschválené
Neschválené

Nadácia VÚB

1 500

Neschválené

Informačné tabule

OOCR

11 000

V procese
schvaľovania

Podaná žiadosť

OOCR

600

600

Architektonická
štúdia hotová

Nadácia Jednota

6 000

Neschválené

Slovenský futbalový zväz

36 312

Neschválené
203 003

Sieň krištáľového krídla
Program podpory lokálnych komunít
Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry v Poltári

Rekonštrukcia cesty a chodníka na Ulici továrenskej

Zdroj financovania

Vybudovanie informačných tabúľ na rozvoj cestovného ruchu
Vypracovanie projektového zámeru - štúdie na rekonštrukciu
synagógy
Oddychová zóna pre deti a dospelých v mestských parčíkoch, a to pri
mestskom úrade a pri SOUP s cieľom opraviť fontánu, vysadiť dreviny
a opraviť lavičky
Rekonštrukcia futbalového ihriska, vybudovanie automatického
zavlažovacieho systému, úprava povrchu ihriska a nákup kosačky na
kosenie ihriska

Cyklotrasa Poltár

Vybudovanie cyklotrasy RS - PT v úseku od Ulice továrenskej po
mestské kúpalisko v Zelenom

Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

203 003

Knižnica Poltár - modernizácia

Stavebné úpravy budovy knižnice (výmena strešnej krytiny,
zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí)

Envirofond

163 046

Nákup komunálneho vozidla na čistenie plôch
a komunikácií

Nákup komunálneho vozidla na čistenie plôch a komunikácií

Envirofond

87 267

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

Nákup materiálneho vybavenia ZSS (práčky, sušička)

Komunitná záhrada v Poltári
Využitie mestského pozemku na Ul. podhorskej
Turecká cesta - história Poltára ako súčasť
Zakúpenie a inštalácia informačných tabúľ
produktu cest. ruchu
Most cestný v Poltári, časť Zelené - stavebná
Rekonštrukcia tureckého mosta v Zelenom
obnova NKP - 2. etapa

Ministerstvo sociálnych vecí
13 700
a rodiny SR
Nadácia Ekopolis
3 040

V procese
schvaľovania
V procese
schvaľovania

Dokončené

Dokončené

Dokončené

Podaná žiadosť

Vyjadrovanie
dotknutých
orgánov k projektu
Podaná žiadosť
Podaná žiadosť

Neschválené
Neschválené

BBSK

9 400

Neschválené

Ministerstvo kultúry SR

50 000

50 000

Dokončené

Poltársky
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občasník
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www.poltar.sk
Schválená
suma
Neschválené
Neschválené
Neschválené
Neschválené
V procese
schvaľovania

Aktuálny stav
projektu

133 290

133 290

Realizuje sa

Ministerstvo vnútra SR

93 824,79

93 824,79

Realizuje sa

Reg. príspevok
Úrad podpredsedu
vlády pre investície
a informatizáciu

52 000

42 900

Realizuje sa

432 646,41

V procese
schvaľovania

Podaná žiadosť

Envirofond

41 752,50

V procese
schvaľovania

Podaná žiadosť

Regionálny príspevok

75 000

Neschválené

Ministersto ŽP SR - OP KŽP

41 753

V procese
schvaľovania

Zakúpenie malotraktora, mulčovača, traktorového návesu, 50 kusov
240 l zberných nádob na kuchynský odpad

Envirofond

60 000,00

V procese
schvaľovania

Podaná žiadosť

Obnova WC v ZŠ Slobody

Obnova sociálnych zariadení v Základnej škole na Ulici slobody
v Poltári

Ministerstvo školstva SR

56 000

52 072

Uzatvorenie zmluvy
so zhotoviteľom

Revitalizácia odborných učební na ZŠ
Slobody 2, Poltár

Vybudovanie interaktívnych odborných učební

173 726,21

173 726,21

Dokončené

Modernizácia technického vybavenia ZŠ Školská
3, Poltár

Modernizácia odborných učební

90 139,91

90 139,91

Realizuje sa

Komunitné centrum v Poltári

Výmena okien a dverí na KC v Poltári

Úprava spevnenej plochy pred cintorínom
v Poltári

Náhrada nepriepustného povrchu za plnevegetačné zatrávňovacie
tvárnice alebo za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice
Cieľom projektu je zlepšiť prístup zraniteľných detí a mládeže zo
znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností
s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce
ich šance uspieť v spoločnosti

Názov projektu

Účel

Zdroj financovania

Zážitková škôlka
Zážitková škôlka Vláčik poznania
Program ochrany prírody
Festival ľudového umenia a tradícií

Vytvorenie eko-oddychovej zóny v areáli MŠ Sklárska
Zážitková škôlka Vláčik poznania
Vydanie informačnej brožúry o chránených územiach v okrese Poltár
Prezentácia folklórnych súborov

Festival rómskej kultúry v Poltári

Prezentácia rómskych hudobno-tanečných skupín

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej
sociálnej práce

Kúpalisko ČOV

Vytvorenie 2 pracovných miest TP a 2 pracovných miest TSP
od 01. 02. 2021 do 31. 12. 2022
Vytvorenie pracovných miest vo forme miestnej občianskej
poriadkovej hliadky
Rekonštrukcia čističky odpadových vôd, zvýšenie kapacity ČOV

Nadácia Slov. sporiteľne
Nadácia VÚB
Envirofond
Fond na podporu umenia
Fond podpory kultúry
národnostných menšín
Implementačná agentúra
MPSVaR SR

Pešia zóna

Rozšírenie a skvalitnenie pešieho ťahu cez sklárske sídlisko v Poltári

Miestna občianska poriadková služba

Technologické vybavenie kompostárne v meste
Poltár
Technologické vybavenie kompostárne v meste
Poltár
Technologické vybavenie kompostárne v meste
Poltár
Zlepšenie vybavenosti mesta Poltár v oblasti
kompostovania a triedeného zberu kuchynského
odpadu

Multifunkčné centrum pre deti a mládež Poltár
Most cestný v Poltári, časť Zelené - stavebná
obnova NKP
Budovanie odborných kapacít na
komunitnej úrovni
Verejná elektrická nabíjacia stanica pre
elektromobily

Zakúpenie traktora pre kompostáreň
Zakúpenie drviča biologicky rozložiteľného odpadu a prekopávača
kompostu na kompostáreň
Obstaranie technologického vybavenia kompostárne - traktor
s čelným nakladačom a lopatou

Opätovná žiadosť o NFP na obnovu fasády mosta v Zelenom

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
MAS Hornohrad, Program
rozvoja vidieka
Ministerstvo životného
prostredia SR

Požadovaná
suma (€)
8 000
5 000
2 660
3 600
14 700

5 000
75 000

Úrad vlády SR, Nórske
granty 2014 - 2020

487 966

Ministerstvo kultúry SR

50 000

Vytvorenie pracovných miest pre Komunitné centrum
Implementačná agentúra
v Poltári
MPSVaR SR
Vybudovanie verejnej elektrickej nabíjacej stanice na Ulici železničnej
Ministerstvo hospodárstva
v Poltári

5 000

V procese
schvaľovania
V procese
schvaľovania
V procese
schvaľovania
V procese
schvaľovania
Projekt bol
schválený
V procese
schvaľovania
V procese
schvaľovania
V procese
schvaľovania

Podaná žiadosť

Podaná žiadosť
Podaná žiadosť
Podaná žiadosť
Podaná žiadosť
Realizuje sa
Podaná žiadosť

Desatoro predškoláčika od bystrého dopraváčika

Projekt zameraný na bezpečnosť detí predškolského veku na cestách

Nadácia Kooperativa

2 000

Pod krídlami ľudového umenia

Prezentácia folklórnych súborov

Fond podpory umenia

11 200

Predseda BBSK

1 500

1500

Dokončené

Poslanci BBSK

6 000

V procese
schvaľovania

Podaná žiadosť

Ministerstvo kultúry SR

94 149

Neschválené

Nadácia Centrum pre
filantropiu

1 200

Neschválené

Nadácia Tatrabanky

1 115

Neschválené

Nadácia Ekopolis

915

500

Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja
a informatizácie SR

60 000

Neschválené

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR

8 190

V procese
schvaľovania

Dotácia predsedu BBSK na Dni mesta Poltár Umelecká kovová socha anjela pre mestský park pri MsÚ
2019
v Poltári
Kultúrny program (folklórne súbory, hudobné a tanečné skupiny,
Dni mesta Poltár 2020 - storočnica futbalu
atrakcie pre deti)
Vybudovanie verejne prístupnej odpočinkovej zóny pre seniorov
Zóna dlhého života
a osoby so zdravotným postihnutím
Vytvoriť veľkoplošnú mapu mesta s názvami pôvodných starodávnych
História generácií
chotárov a historických zaujímavostí
Nákup materiálu na šitie rúšok, nákup rukavíc, hygienické
Pomoc seniorom - Zariadenie sociálnych služieb
a dezinfekčné prostriedky
Nákup materiálu na šitie rúšok, nákup rukavíc, hygienické
Zariadenie sociálnych služieb
a dezinfekčné prostriedky
Sanácia čiernej skládky v meste Poltár
Materiálne zabezpečenie priestorov pre
infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova
v karanténe
Materiálne zabezpečenie do ZSS
Chránené územia v okrese Poltár

Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom na území
bývalej tehelne č.II
Cieľom projektu je materiálne zabezpečenie priestorov pre
infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe
v prípade zistenia COVIDU-19
Nákup materiálno-technického vybavenia do zariadenia a to 2 ks
práčky a 1 ks sušičky
Vypracovanie publikácie o chránených územiach v okrese Poltár

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
Štátna ochrana prírody SR

13 700
2 400

V procese
schvaľovania
Neschválené

Podaná žiadosť
Podaná žiadosť

Dokončené

Podaná žiadosť
Podaná žiadosť

10 samospráva

Poltársky

občasník

Zima 2021 Číslo 1/2021

www.poltar.sk

Nadväzujeme na historické dedičstvo
Dňa 13. januára sme sa nemohli na Námestí osloboditeľov v Poltári
stretnúť ako po minulé roky. V tento deň si pripomíname 76. výročie
oslobodenia mesta Poltár.
Napriek sprísneným epidemickým opatreniam zástupkyňa primátorky
JUDr. Bronislava Garajová položila veniec k Pamätníku padlým. Aj dnes
s odstupom desaťročí v mene mesta Poltár a všetkých občanov vyjadrila
úctu a vďaku všetkým, ktorí v boji za mier a slobodu obetovali to najcennejšie čo mali – svoje životy.
Sme zviazaní so svojou minulosťou, pretože hrdosť národa siaha tak
ďaleko, ako ďaleko siaha jeho pamäť. Odvážne činy mužov, ktorí bojovali
a padli, celé vojnové udalosti nemožno z ľudských dejín vymazať. Spomínajme s vďakou, úctou a inšpiráciou.
Ľuba Šálková
MsÚ Poltár

Priznanie k dani z nehnuteľností
Ak ste nadobudli nehnuteľnosť v roku 2020, alebo ste uskutočnili iné
zmeny v súvislosti s vlastníctvom vašej nehnuteľnosti (nastala zmena
druhu pozemku, zmena vo využívaní stavby, bolo vydané stavebné alebo
kolaudačné povolenie, bola odstránená stavba a pod.), nezabudnite na
podanie priznania k dani z nehnuteľností. Zákonná lehota na podanie priznania k miestnym daniam je do 31.
01. 2021. Lehota platí aj napriek vyhlásenému núdzovému stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19. Na
podanie daňového priznania počas
zákazu vychádzania odporúčame
využiť elektronickú formu. Na zjednodušenie elektronického podania
sme pre vás pripravili sadu najbežnejšie používaných tlačív vo forme
editovateľných pdf formulárov, ktoré nájdete na stránke www.poltar.
sk v sekcii „Tlačivá“. Na elektronické
podanie daňového priznania tak
nebudete potrebovať tlačiareň ani
skener. Vyberte si tlačivo, ktoré naj-

lepšie zodpovedá vašej situácii, prečítajte si návod na vyplnenie daňového
priznania a vyplňte ho. Vyplnené tlačivo pošlite buď cez elektronickú
podateľňu mesta na stránke www.poltár.sk (budete potrebovať čítačku
občianskych preukazov a občiansky preukaz s aktivovaným elektronickým
čipom) alebo mailom na adresu stefan.kaliciak@poltar.sk. Ak nenájdete
tlačivo zodpovedajúce vašej situácii,
kontaktujte nás na telefónnom čísle
047/4308419 – chýbajúce tlačivo
doplníme.
Tlačivo môžete vyplniť aj ručne
a vhodiť ho do schránky umiestnenej pri vchode do mestského úradu,
ktorú mesto dočasne zriadilo na doručovanie písomností.
V prípade nejasností pri vypĺňaní
tlačív nás neváhajte kontaktovať na
telefónnom čísle 047/4308419.

Mesto Poltár sa chystá
zverejniť zoznam
daňových dlžníkov

Súčasťou vstupov do
Poltára bude mestský erb

Mesto Poltár v priebehu mesiaca november 2020 písomne upozorňovalo občanov, ktorí pozabudli na zaplatenie miestnych daní
a poplatku za komunálny odpad. V písomnej výzve bol určený náhradný termín na zaplatenie. Žiaľ, niektorí občania ani v náhradnom
termíne miestne dane a poplatok za komunálny odpad za rok 2020
neuhradili.
Upozorňujeme daňových dlžníkov, aby si svoju podlžnosť voči mestu
vyrovnali, pretože v nasledujúcom čísle Poltárskeho občasníka bude
zverejnený zoznam daňových dlžníkov.
Ing. Štefan Kaličiak
-MsÚ Poltár-

Ing. Štefan Kaličiak
-MsÚ Poltár-

Mesto Poltár zmodernizovalo vstupy do mesta. Pôvodné, poškodené
tabule z oceľovej konštrukcie boli nahradené novými, murovanými.
Takto zmodernizované tabule vás budú vítať pred hranicami mesta
Poltár, zo smeru od Hrnčiarskej Vsi, Brezničky, Českého Brezova a od obce
Rovňany. Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného
prostredia a verejného obstarávania nadizajnovalo stvárnenie nových
tabúľ, stavebné práce zabezpečili Technické služby Poltár s.r.o. Tabule
tvorí murovaná stena a oporný stĺpik, na ktorých je osadené číre plexisklo.
Na plexiskle je uchytený erb mesta Poltár, vyrezaný z nerezového plechu
červenej farby. Na stene sa nachádza nápis POLTÁR a popisná tabuľa,
ktorá charakterizuje tradície mesta.
Bc. Tomáš Cifranič, MsÚ Poltár

Číslo 1/2021 Zima 2021
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Čriepky poltárskej histórie
Keď nebolo mestského rozhlasu,
níkom bol pán Michal Uhrin. Obecný
vyhlasovanie verejných oznamov
bubon je súčasťou vystavených exbolo úlohou bubeníka. Bubeník bol
ponátov v mestskom múzeu.
obecným zriadencom a okrem bubTraduje sa, že báči Jano Hrebenáronovania bol aj zvonárom, hodinárom
ve zavše aj osemtorakô vybubnovali
vežových hodín a zabezpečoval aj
bez papiera, teda naspamäť. Vyžadovartu, teda nočné stráženie obce,
val, aby aj chlapci, teda príležitostní
Kým kedysi mestské oznamy vyhlasoval bubeník, dnes sa tak deje
ktoré vykonávali obyvatelia podľa
zvonári, zvonili riadne a načas. Raz
z rozhlasovej ústredne v budove mestského úradu.
poradia. Kedysi sa „na Poutáre“ zvopochytil jedného žiaka s úhľadnejším
nievalo aj o 22.00 hod. v noci a o 3.00
rukopisom a energicky mu povedal:
hod. ráno. Nočný strážnik od 22.00 hod. do 3.00 hod. každú hodinu odtrúbil „Jano, tu máš griedu a píš na túrňovie (vežové) dvere: Gdo sa opováži zle
na kravskom rohu. Dlhé roky táto práca patrila starým poltárskym rodinám zvoniti, poletí lou noson ...“
Svoreňovcom a Uhrínovcom – Hrebenárovcom. Posledným obecným bube-red-

V lučeneckej nemocnici boli očkovaní prví zdravotníci
Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Lučenci zaočkovala prvých
zdravotníkov 15. januára t. r. Zriadené sú tri očkovacie tímy, ktoré sú schopné zaočkovať 300 ľudí denne v priebehu 12-hodinovej

zmeny. Nemocnica je spádovou oblasťou aj pre obyvateľov okresu
Poltár.
-red-

Myslime
na našich
seniorov

Poskytujeme
neodkladnú pomoc
aj ľuďom bez domova

Pre seniorov, ťažko zdravotne
postihnutých občanov a ľudí v karanténe zabezpečujeme s pomocou
pracovníčok komunitného centra
nákupy. Ide predovšetkým o základné potraviny, lieky a drogériu. Práve seniorom primátorka mesta spolu
s viceprimátorkou a poslancom Jánom Kromholcom doručovali v čase
pred vyhláseným zákazom vychádzania balíčky s obsahom potravín,
dezinfekčných prostriedkov a iných drobností. Nie všetky sa vzhľadom
k neskoršiemu zákazu vychádzania podarilo doručiť. Všetkým adresátom
však balíčky doručíme. Ďakujeme za pochopenie.
-red-

Sociálni pracovníci mestskej samosprávy ľudí bez domova pravidelne
monitorujú a poskytujú im bezplatné sociálne služby. Podľa našich skúseností bezdomovci trpia materiálnou depriváciou, preto im pomáhame so
zabezpečovaním prístrešia, oblečenia, obuvi, a tiež s dezinfekciou. Stáva sa,
že im chýbajú doklady, karta zdravotného poistenia, to všetko im pomáhame zabezpečovať. K našim úlohám patrí aj umiestňovanie týchto občanov
do zariadení, zabezpečujeme im pomoc pri návšteve lekárov, najmä ak ide
o základnú lekársku starostlivosť a poskytovanie psychiatrickej pomoci.
Od 1. 2. 2020 pribudnú do nášho tímu aj dve terénne sociálne pracovníčky
v rámci Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II), ktoré nájdete v budove mestského úradu.
-red-

Kto má nárok na zníženie poplatku za komunálny odpad?
Mesto Poltár každoročne vyrubuje poplatok za komunálny odpad
rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. V prípade, že sa na území
nášho mesta nezdržiavate z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania,
prípadne máte prechodný pobyt v inom meste alebo obci, môžete požiadať o zníženie poplatku. Potrebné je predložiť žiadosť a hodnoverný
doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt mimo územia mesta,
napríklad pracovnú zmluvu (nie staršiu ako 1 rok) alebo potvrdenie
zamestnávateľa, že vykonávate prácu mimo mesta alebo doklad o ubytovaní v mieste výkonu práce.
Ak sa niekto dlhodobo zdržiava v zahraničí, môže mu byť poplatok na
základe žiadosti znížený na minimálnu sadzbu. K žiadosti je potrebné doložiť doklad o štúdiu, zamestnaní alebo povolení k pobytu v inom štáte.
Správca dane môže poplatok odpustiť v prípadoch umiestnenia
v zariadeniach sociálnych služieb, v centrách pre deti a rodiny, v reedu-

kačných centrách alebo v ústave na výkon trestu alebo odňatia slobody.
Túto skutočnosť je potrebné taktiež preukázať dokladmi o umiestnení
v uvedených zariadeniach.
Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku sa uplatňuje v každom
zdaňovacom období do 31. januára.
Žiadosť na zníženie poplatku nájdete na webovej stránke mesta
v sekcii „Tlačivá a formuláre“ – Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta. Vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19
odporúčame poplatníkom zasielať žiadosti s dokladmi cez elektronickú podateľňu mesta www.poltar.sk alebo mailom na adresu danica.
svantnerova@poltar.sk.
Bližšie informácie ohľadom zníženia alebo odpustenia poplatku vám
radi poskytneme aj telefonicky na tel. č. 047/430 8419.
Ing. Danica Švantnerová, MsÚ Poltár
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Technické služby Poltár postupne zvyšujú
kvalitu služieb pre obyvateľov mesta
Dom smútku je súčasťou mestského cintorína v Poltári, kde sa snažíme zabezpečiť dôstojný priestor pre pietne akty aj prostredníctvom
investícií súvisiacich s úpravami existujúceho stavu domu smútku
a jeho okolia.

3) Inštalácii LED obrazovky na možnosť videoprojekcie z prinesených
nosičov.

V dome smútku sa momentálne venujeme:
1) Úprave priestoru sociálnych zariadení.

2) Výmene nevyhovujúcich vykurovacích telies za nové a úspornejšie.
4) Inštalácii sterilizátoru vzduchu
STERILLIGHT Air G1 60 s objemom prečerpaného vzduchu
50 m3/h. Ide o bezozónovú technológiu, kde pomocou ultrafialového žiarenia dochádza k likvidácii vírusov, baktérií a plesní.

Mesto Poltár zabezpečuje zimnú údržbu
komunikácií a priľahlých chodníkov v meste
O dôslednej príprave na zimné obdobie svedčia zásoby posypového
materiálu pre zimnú údržbu ciest a chodníkov, zakúpenie nového snehového pluhu, nového rozmetadla za malý traktor na posýpanie chodníkov
a nového rozmetadla za veľký traktor na posýpanie komunikácií.

Zimná údržba pre Technické služby Poltár, s. r. o., neznamená len
odhŕňanie a posýpanie, patrí sem aj dvadsaťštyrihodinová pohotovosť,
prípadné ručné odpratávanie snehu a ďalšie činnosti.
Ing. Adela Palíková, TS Poltár

posypový materiál určený na zimnú údržbu ciest a chodníkov
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