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Vážení občania,
žijeme v zložitej dobe.
Pandémia COVID19 sústre
ďuje našu pozornosť na mini
malizáciu zdravotných rizík a
ochranu života ľudí. V tejto
súvislosti mesto Poltár prija
lo celý rad opatrení. Uvedo
mujeme si, že najohroze
nejšou skupinou infikovania
koronavírusom sú seniori a
ťažko zdravotne postihnutí
občania. Preto práve im sme
prioritne distribuovali rúška,
ktoré šijeme s pomocou
dobrovoľníkov. Rozdali sme ich viac ako tritisíc. Rovnako
realizujeme bezplatnú službu nakupovania pre osamelých
dôchodcov, zdravotne ťažko postihnutých a ľudí v karanténe.
Občanom sme ponúkli možnosť prípravy obedov v školských
jedálňach.
Ďalšou, nemenej dôležitou oblasťou života
v meste, je udržiavanie poriadku a čistoty, ktorú aktívne
zabezpečujú Technické služby Poltár. V jarnom období tiež
realizujeme výsadbu zelene, aktuálne najmä vzrastlých drevín
a stromov ako sú javory, magnólie či katalpy. Pokračovať
budeme kvetinovou výsadbou a úpravou verejnej zelene.
K skrášleniu námestia pred kultúrnym domom zase prispel
máj, hoci tento rok sa tradičné stavanie mája s muzikou a
ľudovým tancom z pochopiteľných dôvodov neuskutočnilo.
Mesto preventívne uskutočňuje aj dezinfekciu verejných
priestranstiev prostredníctvom vlastných zamestnancov a aj
s pomocou dobrovoľného hasičského zboru. Dezinfikovali
sme vonkajšie priestory železničnej stanice, autobusových
zastávok v meste, Slanej Lehote a v Zelenom, priestory
pred vchodom do obchodných prevádzok, vstup do polikliniky,

oddychové zóny, mestské lavičky, ihriská, priestor v okolí
bankomatov a kontajnerové stojiská. Spustili sme fontánu
v mestskom parku a rovnako aj pitnú fontánku. V areáli
mestského úradu sa uskutočnilo testovanie na COVID19.
Zúčastnilo sa ho 25 ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia a
pracovníci zariadenia sociálnych služieb s výborným,
negatívnym výsledkom. Pracovníci komunitného centra
v rámci školskej prípravy aktívne vyhľadávajú deti, ktorým
individuálne pomáhajú s domácou prípravou školských úloh.
Na školách sa síce nevyučuje, uskutočňuje sa tam však
komplexná dezinfekcia priestorov. V Základnej škole Školská
sme obdobie bez školského vyučovania využili na úpravu
vstupu do budovy, aby po jeho začatí mohli žiaci vchádzať
do školy bezpečnejšie. Našej mestskej samospráve sa
podarilo po dohode so Slovenským Červeným krížom
distribuovať nevyhnutnú potravinovú pomoc rodinám, ktoré ju
v dnešnej dobe intenzívne potrebujú. Policajti z Poltára pridali
k potravinovej pomoci viac ako štyridsať čokoládových
balíčkov, ktoré sme rozdali rodinám s deťmi. Našim občanom
sú stále k dispozícii pracovníci mesta predovšetkým
v klientskom centre. O aktivitách a postupoch zo strany mesta
pravidelne informujeme prostredníctvom oficiálnej internetovej
stránky, mestským rozhlasom a mestskými informačnými
tabuľami v Poltári a v mestských častiach. Všetkým, ktorí nám
v tomto náročnom období pomáhajú, ďakujeme. Napriek
zložitej situácii si uvedomujeme, že život ide ďalej a postupne
po uvoľňovaní opatrení COVID19 sa budeme naďalej
prioritne venovať rozvoju nášho mesta.
Martina Brisudová
primátorka mesta
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NA SLOVÍČKO S PRIMÁTORKOU
MESTO ŠETRÍ AJ NA PLATE PRIMÁTORKY
A ODMENÁCH POSLANCOV
Pani primátorka, očakáva mestská samospráva z dôvodu
súčasnej pandémie koronavírusu výpadok príjmov?
Aktuálne sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu
pripravujeme na výpadok príjmov podielových daní
prostredníctvom úsporných opatrení. Prvotné informácie
samosprávam zaslala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť,
preto sa snažíme zabezpečiť tak, aby sme neobmedzili
základné fungovanie mesta a súčasne hľadáme efektívne
spôsoby ako šetriť. Podľa zverejnených prognóz Inštitútu
finančnej politiky bude pokles HDP na úrovni 7,2 percenta.
Najhorší scenár ráta s výpadkom príjmov mestského
rozpočtu približne 750 tisíc eur, s čím sa nedokážeme
vyrovnať, pretože ide cca o 1/3 rozpočtu.
Plánuje mesto realizovať nejaké úsporné opatrenia pre
riešenie tejto situácie?
V rámci prvých racionalizačných opatrení riešiacich
výpadok príjmov podielových daní pristupujeme k zníženiu
výdavkov mesta tým, že v tomto roku žiaľ, neplánujeme
realizovať projekty v rámci participatívneho rozpočtu
v objeme 10 000 eur. Verím, že k ich realizácii pristúpime
v budúcom roku.
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Ďalej plánujeme dočasne pozastaviť finančné plnenie dotácií
na II. štvrťrok 2020 a znížiť výšku výdavkov pre školy a
školské zariadenia v rámci originálnych kompetencií.
Naše mesto intenzívne šetrí na bežných aj kapitalových
výdavkoch. V rámci investičných akcií máme aktuálne
zahrnuté v rozpočte napríklad rekonštrukciu cesty
pri garážach na sídlisku, opravy oboch materských škôl,
vybudovanie malej obecnej kompostárne či kanalizácie a
cesty na Ulici továrenskej a mnohé ďalšie. Plánujeme ich
však realizovať iba v prípade, ak sa finančná situácia nášho
mesta nezhorší, a to nielen v dôsledku výpadku podielových
daní, ale aj výpadku vlastných príjmov.
Uvažujete
mesta?

so

znižovaním

miezd

napríklad

vedeniu

Počas funkcie primátorky som od decembra 2018
poberala základný plat bez akéhokoľvek navýšenia.
Po mojom zvolení za poslankyňu Národnej rady
Slovenskej republiky poberám minimálnu mzdu v sume 580
eur v hrubom a rozdiel v sume 2 260 eur zostáva v prospech
nášho mesta. Rozhodla som sa však pomáhať, preto sumu
500 eur posielam Fondu vzájomnej pomoci, teda ľuďom, ktorí
to v tejto zložitej dobe intenzívne potrebujú. Rovnako
poslanci mestského zastupiteľstva sa na ostatnom zasadnutí
rozhodli vzdať svojich odmien do konca roka. Za zasadnutie
mestského zastupiteľstva poberá poslanec odmenu 87,40
eur.
 red 

POSLANCI ZASADALI V MESTSKEJ ČASTI
Dňa 30.04.2020 o 16.00 hod. zasadali poslanci
Mestského zastupiteľstva v Poltári v priestoroch Kultúrneho
domu v Slanej Lehote. Z dôvodu pandémie COVID 19
nemohli využiť svoje tradičné priestory na rokovanie.
Pracovníci MsÚ zmenili miestnosť na rokovaciu sálu s
drobnými obmedzeniami. Pri vstupe im bol k dispozícii
dezinfekčný prostriedok a ich pracovné stoly boli od seba
vzdialené cca 2 m. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a za dodržania protiepidemických opatrení
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
zasadnutie MsZ sa uskutočnilo za účasti všetkých 13
poslancov.

TÍ, ktorí sa zaujímajú o dianie v meste, majú možnosť
Foto ilustračné: MsÚ Poltár
pozrieť si zasadnutie MsZ prostredníctvom videozáznamu.
Na zasadnutí sa postupne prejednávalo 16 bodov programu. Rozhodovalo sa o použití a čerpaní finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta, prejednávali sa nevyhnutné zmeny v rozpočte a vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa predkladali návrhy
na racionalizačné opatrenia v súvislosti s výpadkom podielových daní. Týmito opatreniami chce mesto zmierniť ekonomické
dopady. Jedným z racionalizačných opatrení bolo aj vzdanie sa odmeny poslancov na tomto zasadnutí, ktoré podporil celý
poslanecký zbor. Nakoľko peňažných prostriedkov je nedostatok a finančné zdroje mesta sú obmedzené, plánuje mesto Poltár
využiť túto príležitosť a zapojiť sa do výzvy, a tým sa podieľať na spolufinancovaní projektu „Technologické vybavenie
kompostárne v meste Poltár“, a to formou nákupu traktora s čelným nakladačom a lopatou, ktorý bude určite prínosom a dobrým
pomocníkom pri realizovaní prác súvisiacich s údržbou mesta. Poslanci sa zapájali do diskusie a tlmočili podnety a postrehy
občanov nášho mesta. Aj napriek tomu, že zasadnutie MsZ sa uskutočnilo v inom prostredí, veríme, že táto mimoriadna situácia
pominie a každodenný život občanov sa vráti do zabehnutých koľají, a najbližšie sa s poslancami mestského zastupiteľstva
stretneme už v priestoroch nášho mestského úradu.
Mária Šnúriková
MsÚ Poltár
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Z ČINNOSTI BYTOVEJ KOMISIE
Mesto Poltár je vlastníkom 226 mestských nájomných
bytov a 3 nebytových priestorov, čo tvorí 20 % všetkých bytov
v meste, 80 % bytov v meste je v osobnom vlastníctve.
Mestské nájomné byty sú 1izbové (71), 2izbové (147) a
3izbové (8) (viď graf). Nebytové priestory sú dlhodobo
prenajímané, a to spoločnosti BYTHERM, s. r. o., Mestský
bytový podnik Poltár a Klubu dôchodcov Poltár. Všetky
mestské nájomné byty odovzdalo mesto Poltár do správy
spoločnosti BYTHERM, s. r. o., Mestský bytový podnik Poltár.

SAMOSPRÁVA
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Každá doručená žiadosť musí spĺňať náležitosti a
podmienky stanovené vo Všeobecne záväzných nariade
niach mesta Poltár (ďalej len VZN), a to VZN č. 3/2010
„O nájme bytov vo vlastníctve mesta“ alebo VZN č. 4/2012
„upravujúce nájom mestských nájomných bytov postavených
s podporou štátu (prestavba a nadstavba budovy internátu
s. č. 507 na Ulici sklárskej)“, ktoré sú zverejnené na stránke
www.poltar.sk.
Podmienky na pridelenie bytu sú podľa VZN č. 3/2010
nasledovné:
1. Vyplnenie a podanie žiadosti o pridelenie bytu na prísluš
nom tlačive.
2. Dovŕšenie veku 18 rokov (výnimkou sú osoby, ktoré
uzavreli manželstvo pred dovŕšením 18. roku veku).
3. Rozvedený manžel bez detí, alebo ak mu neboli deti
zverené do výchovy  môže žiadať iba o 1izbový byt.
4. V deň podania žiadosti nesmie mať uchádzač žiadne dlhy
ani voči mestu Poltár.
5. Ak uchádzač chce prideliť iný byt ako uviedol v žiadosti 
žiadosť musí prerokovať bytová komisia ako novú a
následne ju zaradiť do evidencie pod novým dátumom a
pôvodnú vyradiť z evidencie.

Graf: Byty a nebytové priestory
V evidencii žiadateľov o nájomné mestské byty je
zaevidovaných celkovo 72 žiadateľov, z toho je 27 žiadateľov
o 1izbový byt a 45 žiadateľov o 2izbový byt (viď tabuľka).

Tabuľka: Evidencia žiadateľov o nájomné byty podľa rokov
Žiadateľ o mestský nájomný byt musí vyplniť príslušné
tlačivo a spolu s prílohami ho doručiť do podateľne
Mestského úradu v Poltári, kde bude zaevidované.
Náležitosti žiadosti o pridelenie nájomného bytu a
prílohy sú:
 meno a priezvisko žiadateľa, rok narodenia, trvalý pobyt
v meste Poltár a mestských častiach Zelené a Slaná
Lehota,
 potvrdenie od zamestnávateľa o výške mesačného
príjmu, prípadne potvrdenie od úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny o poberaní sociálnych dávok, dávok v hmot
nej núdzi, rodičovského príspevku, materskej dávky,
invalidného dôchodku, dôchodku alebo iné,
 údaje o osobách, t. j. počte detí, manželovi, druhovi/
družke, ktorí budú bývať v spoločnej domácnosti (meno a
priezvisko, vzťah, rok narodenia)
 potvrdenie od BYTHERM, s .r .o. a mesta Poltár (daň
z nehnuteľnosti, poplatok za psa a za vývoz odpadu), že
nemá podlžnosti,
 dôvod pridelenia bytu  aktuálna bytová situácia –
žiadať o 1 alebo 2izbový, u rozvedených manželov 
doloženie
právoplatného
rozsudku
o
zániku
manželstva a majetkoprávne vysporiadanie.
 čestné vyhlásenie  úradne overené, že nie je
vlastníkom bytu, rodinného domu alebo nájomcom iného
bytu

Podmienky na pridelenie bytu nižšieho štandardu sú
podľa VZN č. 4/2012 nasledovné:
1. Maximálny mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním
žijúcich v jednej domácnosti nesmie prevýšiť trojnásobok
životného minima platného k 31. 12. predchádzajúceho
roka, keď sa príjmy posudzujú spoločne.
2. Maximálny mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním
žijúcich v jednej domácnosti nesmie prevýšiť
štvornásobok životného minima platného k 31. 12.
predchádzajúceho roka, ak člen domácnosti je osoba
s ťažkým zdravotným postihnutím, rodič s nezaopatreným
dieťaťom,
jeden
člen
domácnosti
zabezpečuje
zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie alebo ochranu
pre obyvateľov mesta.
3. Žiadateľ ani osoby s ním žijúce nie sú vlastníkmi,
nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu, resp.
rodinného domu.
4. Žiadateľ nie je dlžníkom voči mestu Poltár a spol.
BYTHERM, s. r. o.
Všetky došlé žiadosti o pridelenie nájomného bytu,
výmenu bytu, či iné doručené požiadavky od nájomcov sú
prerokované na zasadnutí bytovej komisie. Bytová komisia
sa skladá z piatich členov, a to v zložení: predseda, traja
členovia a zapisovateľka. Podklady na zasadnutia pripravuje
zapisovateľka spolu s predsedom komisie. Komisia posúdi
nové žiadosti, ak spĺňajú potrebné náležitosti a podmienky
príslušných VZN mesta Poltár, zaradí ich do evidencie podľa
dátumu podania. Ak je žiadosť vyplnená nesprávne, neúplne,
nepravdivo vyplnená alebo žiadateľ nespĺňa podmienky VZN,
komisia rozhodne, že žiadosť nebude zaradená do evidencie.
Komisia na zasadnutí odporúča žiadateľa, ktorému by mohol
byť pridelený voľný nájomný byt. O konečnom pridelení
nájomného bytu rozhoduje primátorka mesta.
 bytová komisia



Oznamujeme občanom, že od 11. 05. 2020 sa na základe 2. a 3. fázy
uvoľňovania opatrení súvisiacich s epidémiou koronavírusu predlžujú
úradné hodiny Mestského úradu Poltár nasledovne:
PO:
8.00 – 14.00 hod.
UT:
8.00 – 14.00 hod.
ST:
10.00 – 16.00 hod.
ŠT:
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Pi:
8.00 – 14.00 hod.
Uvedené úradné hodiny sú platné aj v rozpočtových organizáciách
mesta a komunitnom centre.
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ČAKÁ NÁS VÝPADOK PODIELOVÝCH DANÍ
Pandémia koronavírusu a infekčného ochorenia
COVID19 sa nepriaznivo dotkla aj samospráv a ich
rozpočtov. Čoraz náročnejšia sa pre obce a mestá javí úloha
dodržať schválené rozpočty a to hlavne v ich príjmovej časti.
Samozrejme situácia neobišla ani mesto Poltár, ktoré je
taktiež závislé od výkonu ekonomiky, výberu daní a
redistribúcie financií medzi samosprávy a vyššie územné
celky.
Ako bolo spomenuté v úvode, výkon ekonomiky štátu
významne ovplyvňuje príjmy miest a obcí. Z tohto dôvodu
boli vypracované rôzne analýzy výpadku ekonomiky a
následne aj dosah na výpadok príjmov miest. Pre tento účel
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypracovala tri varianty
ekonomického dopadu na príjmy mesta Poltár. Prvý variant
počíta s výpadkom 157 165 eur. Druhý variant prognózuje
výpadok 419 361 eur. Tretí variant sa približuje reálnemu
výpadku ekonomiky vo výške 10 % na obdobie 3 mesiacov.
Vzhľadom na celkový doterajší vývoj boja proti pandémii,
tento scenár sa javí ako najpravdepodobnejší. Výpadok
príjmov mesta Poltár predstavuje za rok 2020 v tomto
prípade až 718 513 eur. Dôležité je spomenúť, že tento
výpadok sa týka iba výberu daní z príjmu fyzických osôb,
ktorý predstavuje iba jeden druh príjmov mesta.
Ďalšie očakávané výpadky príjmov sú výnosy
za prenájmy majetku mesta, rôzne administratívne poplatky,
príjmy za služby, poplatky za služby poskytované v školách a
školských zariadeniach ako aj príjmy za prenájmy mestského
majetku a za služby poskytované v školách a školských
zariadeniach.
Vyčíslenie konkrétneho výpadku príjmov je preto náročná
úloha, ktorú nebude možné presne vypočítať, avšak už
z uvedeného je možné očakávať nadmieru negatívne
dopady.
Mesto Poltár pripravilo viacero opatrení s cieľom
eliminácie možných dopadov. Hlavnou prioritou pri ich
zostavovaní bolo zachovať investičné výdavky v čo najväčšej
miere. Mesto by rado pokračovalo v rekonštrukcií a
modernizácií kultúrneho domu, v realizovaní zberného dvora,
vybudovaní kanalizácie na Továrenskej ulici, ako aj iných
významných investičných akciách.
Naopak, šetriť by sa malo primárne na administratívnych
výdavkoch, mzdách a odvodoch zamestnancov mesta, ako aj
poslancov mesta, výdavkoch na energie, nákupoch
materiálu, ako aj poskytovaní dotácií v čase nerealizovania
kultúrnych a športových podujatí.
Ako veľké pozitívum opatrení proti následkom
koronavírusu sa ukazuje nedávne prehlásenie vlády
Slovenskej republiky o príprave schémy pomoci aj
pre subjekty verejnej správy a nakoniec mnohé
z pripravovaných racionalizačných opatrení nebude potrebné
realizovať.
Mgr. Patrik Svediak, MBA
ved. fin. oddelenia
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v zmysle prijatého VZN č. 3/2020.
„Našou ambíciou je zistiť počet hrobových miest
na miestach posledného odpočinku, zosnímať údaje
z náhrobkov a vytvoriť digitálnu mapu, ktorá bude slúžiť
pre potreby pozostalých ako aj pre správcu mestských
pohrebísk. Nájsť ju možno na internetovej stránke v sekcii
pohrebné služby, “
povedala primátorka mesta Martina
Brisudová.
Peter Herbaček, MsÚ Poltár

AKTUÁLNE ZÁMERY MESTA POLTÁR
V OBLASTI VÝSTAVBY
Mesto Poltár v spolupráci s Technickými službami Poltár a
spoločnosťou Viacorp, s.r.o., plánuje v dohľadnej dobe
uskutočniť rekonštrukciu predstaničnej spevnenej plochy
na vlakovej a autobusovej stanici na Ulici železničnej
v Poltári. Stavebné práce budú pozostávať z vybudovania
nového chodníka a ostrovčeka zo zámkovej dlažby,
odvodnenia plochy a položenia nového asfaltového koberca.
Obnovou predstaničnej plochy sa podarí po mnohých rokoch
skrášliť prostredie stanice a dať jej novú tvár.

Foto: Ing. Matej Kudlák
V areáli bývalých tehelní na Ulici továrenskej sa
v súčasnosti realizuje výstavba malej mestskej kompostárne.
Po ukončení stavby bude v kompostárni prebiehať
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý
vyprodukujú občania, a taktiež odpadu z údržby mestskej
zelene. Výsledným produktom kompostárne bude prírodné
hnojivo – kompost, ktorý bude k dispozícii aj pre občanov
mesta.
V máji tohto roku bude v areáli Technických služieb Poltár
zahájená výstavba zberného dvora. Zberný dvor bude slúžiť
občanom na odovzdávanie rôznych druhov odpadov, ako sú
objemný odpad, plasty, šatstvo, drobný stavebný odpad a
iné. Cieľom projektu je zvýšenie miery triedenia a
zhodnocovania komunálneho odpadu v našom meste.

ZAČÍNAME S PASTPORTIZÁCIOU MESTSKÝCH
CINTORÍNOV
Novinkou v rámci realizovanej pasportizácie hrobových
miest je elektronizácia cintorína v mestskej časti Zelené,
ktorú nájdete na oficiálnej internetovej stránke www.poltar.sk.
Jej súčasťou je mapa cintorína s fotodokumentáciou
jednotlivých hrobových miest.
Pri pasportizácii cintorína bolo zabezpečené zosnímanie
hrobových miest, prepísanie údajov do elektronickej podoby
a očíslovanie hrobov. Verejnosti tak ponúkame možnosť
lokalizácie hrobu a projekt uskutočňujeme aj v rámci
kompletizácie údajov pre Technické služby Poltár. Vzhľadom
k tomu, že v mestských častiach Zelené a Slaná Lehota
neboli realizované platby za hrobové miesta, postupne
budeme príbuzných vyzývať na uhrádzanie poplatkov

Foto: MsÚ Poltár
stavebné oddelenie MsÚ
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PRÁCE V MESTE POKRAČUJÚ
V súvislosti s koronavírusom a ochorením COVID19 život
neustáva. Poltárčanov ubezpečujeme, že sa naďalej najmä
v spolupráci s pracovníkmi technických služieb aktívne
staráme o udržiavanie čistoty a skrášľujeme naše mesto. Aby
sme boli v tomto úsilí úspešní, potrebujeme sa prezentovať
ako súdržná mestská komunita, ktorá je zodpovedná voči
sebe aj svojmu okoliu. Za veľmi dôležité považujeme
správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a byť disciplinovaní.
Dôležitá je snaha udržiavať čistotu v našom meste, byť
ústretoví k ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú.
V rámci prác v meste aktívne vykonávame:
Čistota v meste
 pravidelný vývoz odpadu zo smetných košov
 zber odpadkov a smetí najmä na verejných
priestranstvách na sídliskách, v okolí predajní a okresného
úradu
 dezinfekcia verejných priestranstiev a mestského mobiliáru
 zametanie komunikácií a chodníkov od skaliek a
kamienkov
 čistenie kanalizačných vpustí
 doplnenie kontajnerov v mestskej časti Slaná Lehota
 rozmiestňovanie veľkoobjemových kontajnerov na jarné
upratovanie
Skrášľovanie mesta
 čistenie a úprava cintorína v mestskej časti Zelené
 čistenie a úprava areálu priemyselného parku
 vybudovanie nových stojísk na 1100 l nádoby
 rekonštrukcia lavičiek na sklárskom sídlisku
 spustenie mestskej fontány v parčíku pri železnici
 spustenie pitnej fontánky pred mestským úradom
 úprava okolia bývalej knižnice v mestskej časti Zelené
 oprava verejného osvetlenia

Foto: MsÚ Poltár
Stavebné práce
 prvotné práce na vybudovaní malej obecnej kompostárne
 rekonštrukcia telocvične na Partizánskej ulici
 modernizácia domu smútku, ktorý je k dispozícii počas
smútočných obradov
 doplnenie vybavenia Technických služieb

Aktuálne informácie o COVID19
V súvislosti so šírením koronavírusu sa mesto Poltár riadi
usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva a ďalšími
kompetentnými
inštitúciami.
Aktuálne
informácie
zverejňujeme prostredníctvom oficiálnej stránky mesta
www.poltar.sk, mestským rozhlasom a nájdete ich aj
na informačných tabuliach v meste a mestských častiach.
Kam s odpadom COVID19?
Pýtate sa kam patria použité ochranné rúška a rukavice?
Neukladajte ich do triedeného zberu. Vhoďte ich
do plastového vrecka a to vhoďte do zmesového odpadu.
Ak ste v karanténe, odpad vložte do plastového vreca a
riadne zviažte. Po naplnení vložte vrece do ďalšieho vreca a
takto uložený odpad nechajte doma, až kým nie sú známe
vaše výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až potom
alebo po oznámení negatívnych výsledkov umiestnite tento
odpad do zberných nádob. Odpad neukladajte vedľa
kontajnerov, aby pracovníci neboli vystavení ďalšej
manipulácii s odpadom. Tvorte čo najmenej odpadu a
nakupujte len nevyhnutné veci. Všetok odpad pred vyho
dením stlačte a zmenšite tak jeho objem.
Ako sa starať o látkové rúško?
Mestská samospráva distribuovala seniorom a ťažko
zdravotne postihnutým viac ako tritisíc ušitých látkových
rúšok. Ďalšie ochranné rúška pre ľudí, ktorí ich budú
potrebovať, sú k dispozícii na mestskom úrade a v prípade
potreby možno o ne požiadať. Pred prvým použitím svoje
rúško operte a vyžehlite. Dôkladne si umyte ruky a rúško si
bezpečne nasaďte na tvár. Pri nosení sa nedotýkajte rúška
ani tváre. Rúško používajte dovtedy, kým nie je vlhké a
poškodené. Bavlnené rúško si skladajte zozadu. Nedotýkajte
sa prednej strany. Následne si dôkladne umyte ruky. Použité
bavlnené rúško operte pri teplote minimálne 60 oC. Vysušte
ho a ožehlite. Potom bude opäť pripravené na použitie.
Čierne skládky sú jazvou na tvári životného prostredia
Slnečné jarné obdobie odhalilo aj voľne pohodené smeti
či vedome vytvorené čierne skládky. Pretože sa
s nelegálnymi skládkami naša samospráva stretáva
v niektorých lokalitách pravidelne, budeme na týchto
miestach osádzať informačné tabule s nápisom „Zákaz sypať
smeti“. Žiadame našich občanov ako aj subjekty
vykonávajúce podnikateľskú činnosť o zodpovedný prístup
k životnému prostrediu. Počas posledných dní, ktoré sú
poznačené celosvetovou pandémiou spojenou so šírením
ochorenia COVID19, ľudia intenzívnejšie chodia do prírody,
navštevujú relaxačné zóny mesta. V prípade, že neviete,
akým spôsobom sa zbaviť odpadu, kontaktujte Mestský úrad,
odd. výstavby a životného prostredia, tel. 047/4308434,
email: matej.kudlak@poltar.sk, kde vám radi a ochotne
poradia.

Stolárske práce
 výroba drevených predajných stánkov na regionálne trhy
 výroba lavičiek a pivných setov na verejné akcie
pre občanov mesta
Vyzývame tých, ktorí majú ako hobby prácu v
predzáhradkách a záhradách, aby využili prvé slnečné lúče a
pripravili ich na pestovanie kvetín, ovocia či zeleniny. Veríme,
že rozkvitnú aj balkóny, aby naše mesto bolo o čosi
farebnejšie. Spolu to zvládneme.
 red 

Foto: MsÚ Poltár
 red 
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SPRÁVA O ČINNOSTI KLIENTSKÉHO CENTRA

OBJEMNÝ ODPAD

V čase mimoriadnych opatrení práca a činnosť
pracovníkov klientskeho centra na mestskom úrade
nestagnovali. Od 10. marca, keď bol vyhlásený Ústredným
krízovým štábom SR mimoriadny stav a mnohé výrazné
obmedzenia v spoločenskom dianí i v súkromí, život ľudí
v našom meste nezastal.

Mesto Poltár upozorňuje občanov, že je zakázané ukladať
objemný odpad ako sú gauče alebo rôzny nábytok na zem
pred bytové domy vedľa 1100 l kontajnerov na zmesový
komunálny odpad. Mesto Poltár v súlade so zákonom
o odpadoch organizuje dvakrát ročne, spravidla na jar a
na jeseň, zber objemného odpadu. V rámci tohto zberu
objemného odpadu sú na jednotlivých stanovištiach v meste
rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery, kde môžu
občania takýto odpad vyhodiť. V prípade, že sa občan
potrebuje zbaviť objemného odpadu okamžite (mimo jarného
alebo jesenného zberu objemného odpadu) môže ho odviezť
Združeniu obcí pre likvidáciu odpadu v Brezničke. Ak sa
občan potrebuje zbaviť dreveného odpadu, ktorý je
vyseparovaný (to znamená bez kovových častí, skla alebo
plastov) môže ho bezplatne odovzdať na Technických
službách na Ulici továrenskej v Poltári.

Narodili sa
V prvom štvrťroku nás svojim príchodom na svet potešili
noví občania nášho mesta: Alexej, Emma, Karin, Sofia, Ela,
Martin, Teodor, Lukáš a dvaja Jankovia.
Uzavretie manželstva
Ani inštitút uzavretia manželstva napriek dodržiavaniu
epidemiologických opatrení nezostal v úzadí. V mesiacoch
február, marec a apríl boli uzavreté 4 manželstvá. Hoci
prebiehali v úzkom kruhu najbližších príbuzných, nestratili ten
magický okamih jemnosti a vážnosti.
Posledné rozlúčky
So zármutkom v srdci a v tichosti spomienky sme sa
rozlúčili v kruhu najbližšej rodiny s občanmi: Ondrej Radič,
Irma Hudecová, Pavel Grexa, Ján Valent, Mgr. Karol Koróni,
Anton Teichner, Iva Hanuliaková, Ivan Cibuľa, Ján Mužík,
Ružena Palacková, Radoslav Knechta, Ján Kurák, Mario
Dirbák, Tibor Oláh, Anna Jakubčíková, Štefan Ďurica, Danica
Peťková, Margita Lakotová, Pavel Kurčík, Ing. Drahoslav
Leitner, Mária Kubaliaková, Magdaléna Ondrušeková, Mária
Pinková, Viera Uhríková, Július Račák, Anna Pružinová,
Elena Moncoľová, Ľubomír Valter, Jozef Strapko, Július Šága
a Ján Kurčík.
Tieto obrady napriek tomu, že boli vykonané v čase
trvania mimoriadnych opatrení splnili požiadavku dôstojnosti,
ľudskosti a spolupatričnosti. Nepodceňujeme tým kvalitu
realizácie a celkový dojem občianskych obradov, ale
uvedomujeme si, že rozhodujúca je adresnosť, úprimnosť,
bezprostrednosť a empatické vcítenie sa do pozície toho
druhého. Všetky úradné záležitosti týkajúce sa našich, ale aj
občanov z iných miest a obcí, vybavujú pracovníčky
klientskeho centra pri vstupe do budovy mestského úradu.
Požadované informácie poskytnú aj telefonicky alebo
emailom. Našou snahou je aj za týchto sťažených
podmienok vždy pristupovať k občanom s úmyslom čo
najlepšie pomôcť, poradiť, avšak v rámci zákonných
predpisov. Klientom sme osvedčili 626 podpisov a potvrdili
správnosť 181 listín.
Práve v tomto období chudobnom na ľudské objatia a
spoločné stretnutia si viac ako inokedy uvedomujeme silu
pekného slova a pomocnej ruky. Buďme naďalej zodpovední
a disciplinovaní, nosme ochranné rúška a rukavice.
Chránime nielen seba, ale aj ostatných občanov, pracovníkov
mesta Poltár. Ďakujeme vám, že dodržiavate všetky
opatrenia vyhlásené krízovým štábom. Spoločne to
zvládneme.
Ľuba Šálková
klientske centrum

ZA JÁNOM KURČÍKOM
Milý, priateľský, skromný a
usmiaty, tak sme poznali pána
Jána Kurčíka, najstaršieho oby
vateľa nášho mesta. Bolo mu
dopriate kráčať životom takmer
99 rokov. Som rada, že som ho
mohla
stretnúť
a
poznať.
Skláňam sa pred jeho šedinami
a múdrosťou. Nech odpočíva
v pokoji.
Martina Brisudová
primátorka mesta

Počas prechádzky mestom sa nám neraz naskytne aj takýto pohľad –
vedľa smetných nádob na komunálny odpad vyhodený gauč alebo
starý nábytok. (Foto: MsÚ Poltár)
Ing. Matej Kudlák
MsÚ Poltár

AKO SEPAROVAŤ
ODPAD Z
CINTORÍNOV
Počas obhliadky kom
postérov na cintorínoch
bolo pracovníkmi mesta
zistené, že sa v nich často
krát nachádza odpad, ktorý
do kompostérov nepatrí.
Do kompostérov patrí len
biologicky rozložiteľný od
pad, ako sú živé kvety, trá
va, lístie a podobne.
V žiadnom prípade do
kompostérov nevhadzuje
me plastové kvety, kahance
Foto: MsÚ Poltár alebo zmiešaný komunálny
odpad. Prosíme preto občanov, aby do kompostérov
vhadzovali len odpad, ktorý sem patrí. To znamená
odkvitnuté živé kvetiny, prípadne trávu a lístie. Taktiež sem
nepatria
veľké
konáre
a
neposekaná
haluzina.
Pri vyhadzovaní živých kvetov do kompostérov treba dbať
na to, aby z nich bola odstránená zemina, nech sa kompostér
hneď zbytočne nezaplní. Plastové kvety je potrebné
vhadzovať do čierneho alebo pozinkovaného kontajnera
na zmesový komunálny odpad. Sklenený kahanec
bez vrchnáka vhadzujeme do zeleného kontajnera určeného
na sklo.
Ing. Matej Kudlák
MsÚ Poltár
Oznámenie o dočasnej zmene sídla Okresného
súdu Lučenec
Okresný súd Lučenec Vám oznamuje, že s platnosťou
od 04.05.2020 dôjde k dočasnej zmene sídla súdu
z pôvodnej adresy: Dr. Herza 14, 984 37 Lučenec
na novú adresu: Fiľakovská cesta 287, 984 01 Lučenec.
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ZÁPISY DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA
POLTÁR
Počas trvania preventívnych opatrení na obmedzenie
šírenia koronavírusu ponúka mesto Poltár rodičom možnosť
zapísať budúcich škôlkarov aj bez osobnej návštevy škôlky.

V súvislosti s podávaním žiadostí o zapísanie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský
rok 2020/2021 odporúčame rodičom z dôvodu ochrany
zdravia, aby uprednostnili elektronickú formu, v prípade, ak to
technické podmienky umožňujú. V nevyhnutných prípadoch
je možné tlačivo vytlačiť a poslať poštou alebo sa telefonicky
vopred dohodnúť s riaditeľstvom materskej školy na osobnej
návšteve bez osobnej prítomnosti detí.
Pri osobnom kontakte je nutné dodržiavať hygienicko –
epidemiologické opatrenia. Mať zakryté horné dýchacie cesty
rúškom alebo inou alternatívou, priniesť si vlastné pero,
rukavice a dodržať dostatočný odstup. Podávanie žiadostí
bude prebiehať v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020.
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR sa potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa nebude vyžadovať. Predložíte ho dodatočne.
V prípade, že tak neurobíte, bude vaše dieťa prijaté len
na adaptačný pobyt.
Ak žiadate o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno
vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať ani
predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie. Doložíte ho dodatočne. V prípade
nepredloženia dokladu o zdravotnom stave dieťaťa
a vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie, bude vaše dieťa prijaté len na adaptačný pobyt.
Na webovej stránke konkrétnej materskej školy alebo
oficiálnej stránke mesta www.poltar.sk/školstvo nájdete ďalšie
potrebné informácie.
Do materských škôl sú spravidla prijímané deti od troch
do šiestich rokov veku, a to pre nasledujúci školský rok alebo
priebežne. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty
rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým
začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Mgr. R. Melicherová
MsÚ Poltár

Z ČINNOSTI ZUŠ
Základná umelecká škola v Poltári vyjadruje veľké
poďakovanie učiteľom, žiakom i rodičom, že v čase
mimoriadneho prerušenia školy v súvislosti s COVID 19
sa v rámci „home office“ vyučovanie zabezpečuje online,
dištančné vzdelávanie (videohovory, messenger, emaily,
skype, viber, whatsapp a iné). Poďakovanie patrí hlavne
rodičom mladších žiakov za pomoc a obetavosť pri zabez
pečení kontaktu s učiteľom. Pedagogickým pracovníkom
ďakujem, že v rámci svojich možností investujú i nemalé
finančné prostriedky do vyučovania na diaľku – náklady
na telefóny, mobilné dáta, internet, pc, notebooky i poštovné
a vo večerných hodinách
i elektrickú energiu, aby
zabezpečili prípravu na vyučovanie.
ZUŠ má štatút školy, niektoré ročníky (primárne
vzdelávanie, nižšie sekundárne vzdelávanie, absolventi I., II.
stupňa i ŠPD) musia končiť záverečnými skúškami či
verejným vystúpením.

Foto: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
Chceme pre našich absolventov pripraviť aj tento rok
„netradičné“ tablo, videokoncert, videovýstavu a verejný
oznam o ukončení ZUŠ na www.zuspt.eu i na FB účte ZUŠ
Poltár. Je nám ľúto, že nemôžeme uskutočniť tradičné
výchovné koncerty pre žiakov MŠ, ZŠ, obľúbený Talentík
múz 2020 pre deti a žiakov MŠ a ZŠ, ktorými motivujeme deti
do umeleckej školy. Prostredníctvom týchto podujatí sa
dostanú do priameho kontaktu s hudobnými nástrojmi,
tancom, divadelným prejavom či výstavkou ich výtvarných
prác.

Foto: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
Prijímacie skúšky do ZUŠ v hudobnom, výtvarnom,
tanečnom
i
literárnodramatickom
odbore
budeme
uskutočňovať najprv prihláškou (elektronickou i klasickou),
ktorá je zverejnená od 30. 4. 2020 na našej webovej stránke
www.zuspt.eu alebo prostredníctvom FB účtu ZUŠ Poltár.
Využijeme i vyhlásenia mestským rozhlasom. Určite
zverejníme i termíny a dni v mesiaci jún 2020, kedy môže
rodič prísť osobne do ZUŠ bez dieťaťa vypísať prihlášku
na individuálne a skupinové vyučovanie. Prijímacie pohovory
s deťmi sa budú organizovať od 25. augusta
do 10. septembra 2020, kedy si rodič dieťaťa od 5 rokov
môže zvoliť jeden individuálny odbor (hudobný nástroj) a
jeden skupinový odbor (výtvarný, tanečný, literárno
dramatický). Každý rok pripravujeme žiakov i študentov
v skrátenom štúdiu na stredné i vysoké školy
prostredníctvom ŠPD (štúdia pre dospelých od 14 – 25
rokov), ktorí si tiež vypíšu prihlášky. Čo povedať na záver?
Sme umelecká škola, kde výchova umením k umeniu je
zárukou emočne inteligentného mladého človeka.
Súčasne sa chcem poďakovať zriaďovateľovi mestu Poltár
za podporu i pomoc pri financovaní školy v tomto ťažkom
období a p. primátorke Mgr. Martine Brisudovej za stálu
podporu umeleckého vzdelávania nielen v našom meste, ale
i v okrese Poltár, v našich elokovaných pracoviskách
v Kalinove, v Kokave nad Rimavicou, v Málinci, v Cinobani,
v Ožďanoch a v Hrachove. Bližšie info na č. tel. 0905 262
227, 0474222058.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková
DiS.art, riaditeľka školy
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AKO JE TO S PLATENÍM DANÍ A POPLATKOV?
Súčasná pandémia ovplyvňuje proces výberu daní a
poplatkov. Mestská samospráva začala od 02. 03. 2020
s distribúciou rozhodnutí s výmermi miestnych daní a
poplatku za komunálny odpad na rok 2020 občanom.
Rozhodnutia doručovali mestom určení pracovníci. Ak
vám výmer nebol doručený, kontaktujte, prosím, oddelenie
daní a poplatkov, tel. 047 430 84 19. Tento postup prijalo
mesto na základe dopytov daňovníkov, ktorí si chcú splniť
svoje povinnosti voči mestu. V tejto súvislosti prosíme
občanov, rodinných príslušníkov a susedov o súčinnosť a
pomoc pri zaplatení daní a poplatkov ľuďom nad 65 rokov.
Aby sme nevystavovali riziku dôchodcov, prosíme rodinných
príslušníkov, susedov, občanov o pomoc – prísť namiesto
nich zaplatiť dane na mesto. Miestne dane a poplatky môže
občan uhradiť prevodom z účtu alebo priamo v pokladni
mestského úradu počas úradných hodín: pondelok, utorok a
piatok od 8.00 do 14.00 hod., v stredu od 10.00 – 16.00
hod. V prípade, že sa občan rozhodne zaplatiť dane
v klientskom centre, má dodržať nasledovné hygienicko
epidemiologické opatrenia:  do priestorov pokladne
vstupovať po jednom, mať rúško alebo jeho náhradu,
dezinfikovať si ruky alebo použiť rukavice a dodržiavať
odstupy medzi sebou minimálne dva metre. Za pochopenie a
spoluprácu ďakujeme.

SAMOSPRÁVA
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ČRIEPKY HISTÓRIE
ZO ZABUDNUTÝCH ĽUDOVÝCH JEDÁL
Monografia Mesto Poltár ponúka mnohé zaujímavosti.
Jednou z nich sú aj zabudnuté miestne špeciality. Tak
napríklad parovec – pochádza z čias, keď v okolí Poltára
ešte nepoznali droždie a dedinské ženy piekli chlieb s kús
kom cesta so zakvasenými otrubami. Z tohto kvasu,
podliateho vodou, ženy sformovali gule veľkosti päste, ktoré
po usušení rozmrvili a použili do chlebového cesta namiesto
droždia.
V nádobe ostala nakyslastá tekutina, kvasná voda. Tú
gazdiná podľa potreby doliala čistou vodou. Potom vysypala
do hrnca niekoľko hrstí prosa (žltej kaše), prisolila a naložila
na sporák. Po zovretí bol parovec hotový.
Nálesník – pri pečení chleba v lete a v jeseni gazdiná
zvykla upiecť aj nálesník, t. j. lokšu pripravenú z cesta
so zemiakmi ako na halušky alebo točňu (babu), upečenú
na kapustnom liste. Keď sa chlieb minul, matka naponáhlo
upiekla obyčajnú lokšu, plameník alebo hrubší ľapien.
Všetko toto sa pieklo bez masti. Fučka bola zemiaková kaša
premiešaná s múkou.

Ing. Štefan Kaličiak
MsÚ Poltár

ZÁKAZ ORGANIZOVANIA HROMADNÝCH
PODUJATÍ STÁLE PLATÍ

Foto: web  red 

Jedným z aktuálnych opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR je zákaz organizovania hromadných
spoločenských, kultúrnych, športových a podobných podujatí.
Pod tento zákaz nespadajú zasadnutia štátnych orgánov a
orgánov územnej samosprávy za jasne stanovených
hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení. Svadby,
bohoslužby a ďalšie náboženské obrady sa konať môžu
za dodržania protiepidemických opatrení. Pobyt v priestoroch
je možný len s rúškom alebo podobne prekrytými hornými
dýchacími cestami. Pri vchode je potrebné vydezinfikovať si
ruky, dodržiavať rozostup dva metre, nepoužívať obrady pitia
z jednej nádoby, je potrebné dodržiavať podávanie chleba
výhradne na ruku. Ak to možnosti a počasie dovolí, treba
uprednostniť vykonávanie obradov v exteriéri. Viac informácií
nájdete na www.uvzsr.sk.
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POLTÁR MÁ ZASTÚPENIE V NÁRODNEJ RADE
Historicky prvýkrát má naše mesto zastúpenie
v najvyššom zákonodarnom orgáne Slovenskej republiky.
Primátorka Martina Brisudová bola zvolená za poslankyňu
Národnej rady SR. Pôsobí v klube OĽANO a je členkou
Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Foto: web
 red 

Foto: MsÚ Poltár
Deň víťazstva nad fašizmom si zástupcovia mesta a
ZO SZPB pripomenuli 8. mája pietnou spomienkou
pri Pamätníku padlých hrdinov na Námestí osloboditeľov
pred kultúrnym domom v Poltári.
 red 
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NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ
v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
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POHREBNÉ SLUŽBY
Technické služby Poltár, s. r. o. , ako prevádzkovateľ
pohrebísk v Poltári, Zelenom a Slanej Lehote poskytuje
pohrebné a cintorínske služby v rozsahu nasledovných
činností:
• predaj rakiev a smútočných potrieb
• úprava zosnulého, oblečenie a uloženie do rakvy
• prevoz zosnulých na celom území SR, vrátane prevozu
na kremáciu
• vybavenie dokladov na príslušnej matrike – úmrtný list
• zabezpečenie celkovej organizácie pohrebu
• zabezpečenie ozvučenia pri smútočnom obrade
• výkop hrobu a celková úprava hrobového miesta
• prenájom hrobových miest, evidencia pohrebiska na
základe polohopisného plánu pohrebiska a uzavretie
nájomnej zmluvy na hrobové miesto
• predaj a evidencia urnových miest
• správu a údržbu domu smútku a cintorínov v meste Poltár
Zodpovedný pracovník za pohrebné služby je Karol Švingál,
držiteľ
osvedčenia
o
vykonaní
kvalifikačnej
skúšky
na prevádzkovanie pohrebnej služby
kontakt: 0919 454 999
Zodpovedný pracovník za služby na cintoríne a v dome smútku
je Peter Bahleda, držiteľ osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej
skúšky na prevádzkovanie pohrebísk
kontakt : 0905 209 836
Pohotovostný vodič na pohrebnom vozidle je zamestnanec
spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o. :
Peter Bahleda, kontakt: 0905 209 836

SAMOSPRÁVA
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POĎAKOVANIE
Pretože ochrana zdravia počas pandémie COVID–19 je
nevyhnutnosť, rozhodli sme v rámci nášho mesta šiť
ochranné rúška. Celkovo bolo do 21.4.2020 ušitých 3077
kusov rúšok. Za pomoc pri dodaní materiálu na rúška a ich
šitie ďakujeme: Mgr. Ivane Trhanovej, Svetlane Bútorovej,
Jane Abelovskej, Mgr. Kataríne Gavalcovej, Ing. Kataríne
Pinkovej, Bc. Kataríne Kačániovej, Alici a Ingrid
Rovňanovým, Mgr. Jaroslave Kocúrovej, Kristíne Likavcovej,
Alici Kacianovej, Bc. Agáte Šulekovej, Anne Kocúrovej, Jane
Hrčkovej, Márii Liptákovej, Jane Gortovej, Alici Hajdamárovej,
Vlaste Kojnokovej, Mgr. Jarmile Budiačovej, Mgr. Alene
Kalmanovej, Mgr. Kataríne Fungáčovej, Mgr. Milade
Véghovej, Mgr. Miroslave Čertíkovej, Mgr. Ivete Brndiarovej,
Bc. Beate Berkyovej, Mgr. Zuzane Arbecíkovej, Vladimíre
Bottovej, Lívii Lomanovej, Helene Golianovej, Mgr. Adriane
Horváthovej, Anne Vóglovej, Beate Kantorovej, Denise
Kováčovej, JUDr. Bronislave Garajovej, Eve Oravcovej,
Elene Dirbákovej, Elene Hanesovej, Helene Sabovej,
Zdenkovi Berkymu, Anne Rechtoríkovej, Marte Gasperovej,
Mgr. Jane Šimonovej, Vladimíre Illéšovej, Ivone Budiačovej,
Ing. Ľubici Vaškovej, neznámemu darcovi, Eve Janíkovej,
Pavlovi Obročníkovi, Mgr. Ľuboslave Slebodníkovej,
MUDr. Jane Gasperovej, Mgr. Martine Brisudovej, Márii
Šnúrikovej, Gabriele Berkyovej, Jane Knechtovej, Anne
Pápayovej, Ing. Alene Markovej, Erike Štofkovej, Ing. Márii
Pribilincovej, Eve Švédovej, Viere Haasovej, Lucii Lepišovej,
Ľubici Zavažanovej, Matilde Szitaiovej, Dane Grőssovej,
Hane Matuškovej, Márii Partlovej, Elene Hanuskovej a Eve
Kuvikovej. Prinesené rúška boli dezinfikované, balené
do mikroténových vreciek a obálok. Na šitie rúšok darovala
šijací stroj Irena Machavová a Mária Partlová šijací stroj
zapožičala. Mesto Poltár jeden šijací stroj kúpilo. Distribúciu
rúšok seniorom do domácností realizovali  Ing. Milan
Kelement, Blažena Brandová, Ľubomír Radič, dobrovoľníčka
Natália Balcová, pracovníčka mestského úradu Mgr. Nina
Kuráková, ďalej do mestských častí poslanci Ján Kromholc a
Mário Kurák. Všetkým srdečne ďakujeme.
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Ponuka služieb pre širokú verejnosť
Foto: Technické služby Poltár

Pohrebné služby poskytujeme 24 hodín denne.

ZABUDNUTÁ MINULOSŤ SA ZNOVA OBJAVUJE
Pracovníci našich Technických služieb Poltár vykonali
v jarných mesiacoch roku 2020 čistenie starej časti cintorína
v mestskej časti Zelené. Na základe povolenia na výrub
stromov a súhlasu Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi
ausgburského vyznania v Poltári boli vyťaté nebezpečné
dreviny a celý terén bol kompletne vyčistený. Drevo bolo
odvezené na faru
pre potreby evanjelického cirkevného
zboru. Ostatné zvyšky boli zlikvidované. Zároveň technické
služby opravili strechu na budove pri vchode do cintorína.
Po vyčistení cintorína sa objavili náhrobky staršie ako
100 rokov a vznikol tak otvorený priestor so zdravými
stromami, ktorý môže byť zaujímavým cieľom na nedeľné
prechádzky, kde môžete objaviť stopy dávnej minulosti
Zeleného.
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POĎAKOVANIE
Za darovanie prezentačných
pohárov s erbom mesta pre
mestskú samosprávu ďakujeme
miestnemu majstrovi sklárovi
pánovi Antonovi Cielnickému.
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Technické služby Poltár rozširujú ponuku svojich služieb
a obyvatelia si môžu objednať práce :
 kosenie
 práca elektrikára, murára, vodára, kúrenára a maliara
natierača
 výroba a predaj lavičiek a masívnych drevených setov
 výroba a predaj zámkovej dlažby
 vysokozdvižná plošina
 sťahovanie
Zároveň začali Technické služby poskytovať kvalitnejšie a
komplexné služby pre pozostalých v rámci pohrebných
služieb, pričom je k dispozícii nové pohrebné vozidlo.
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