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Milí Poltárčania,
mesto Poltár je v radoch verejnosti vnímané ako líder v
poskytovaní kvalitných sociálnych služieb v našom okrese.
Teší ma, že nezostávame len pri konštatovaní tohto faktu, ale
systematickými krokmi sa snažíme napĺňať cieľ, ktorý je
zároveň ambíciou komunitného plánovania, a to poskytovať
sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám
i potrebám jednotlivcov. Naše mesto bude mať už čoskoro
opäť plne funkčné komunitné centrum a rovnako bolo úspešné
aj v rámci projektu terénnej sociálnej práce. Terénni sociálni
a komunitní pracovníci budú k dispozícii občanom Poltára,
aby pomáhali rodinám s deťmi, osobám s ťažkým zdravotným
postihnutím, seniorom a boli k dispozícii najmä pre ľudí
v ťažkých životných situáciách.
Prechádzame náročným obdobím nielen v ekonomickej, ale aj v sociálnej oblasti. Napriek tomu
sa snažíme našim obyvateľom adresne a systémovo pomáhať. Sociálna oblasť je aktuálne tou,
v ktorej sa realizujú mnohé legislatívne zmeny. Nové zákony znamenajú mnohokrát otázky aj
pre odborníkov v tejto sfére, o to viac môžu byť labyrintom paragrafov pre laikov. Aj to je
dôvod, prečo vás vyzývame k dialógu a komunikácii. Ak máte nezodpovedané otázky a chcete
sa viac dozvedieť o poskytovaných sociálnych službách, neváhajte a obráťte sa na našich
odborníkov aj v rámci poskytovania opatrovateľskej služby či umiestnenia v zariadení
sociálnych služieb. Sme tu preto, aby sme vám ochotne poradili a pomohli.
Martina Brisudová
primátorka mesta
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NAJOBĽÚBENEJŠIE MENÁ SÚ JAKUB A SOFIA
K 31. 12. 2019 malo v Poltári trvalý pobyt 5423
obyvateľov. Podľa ohlasovne pobytu žije v meste o
208 žien viac ako mužov. V priebehu roku 2019 sa
prihlásilo na trvalý pobyt 86 občanov z okolitých
miest a jeden občan sa vrátil domov zo Švajčiarska.
Rodičia žijúci a pracujúci v zahraničí prihlásili na
trvalý pobyt aj tri detičky, ktoré sa narodili v Českej
republike, Rakúskej republike a v Nemeckej spolkovej
republike. Je to viac ako v roku 2018, v ktorom sa na
trvalý pobyt prihlásilo 72 obyvateľov. Z trvalého
pobytu sa odhlásilo 109 občanov do rôznych kútov
Slovenska. Z toho 8 do okolitých členských štátov
Európskej únie, najčastejšie do Českej republiky.
Narodilo sa 44 detí, to je o jedno menej ako v roku
2018. S počtom 22 narodených detí vedie nemocnica v
Rimavskej Sobote. Prevzala dlhoročné prvenstvo
nemocnici v Lučenci, v ktorej sa narodilo 18
novorodencov. Malí Poltárčania prišli na svet aj v
iných mestách ako Banská Bystrica, Martin alebo
Bratislava. Po dlhých rokoch máme v Poltári aj
jedného malého občana, ktorý má v rodnom liste
zapísané miesto narodenia Poltár. V roku 2019 sa
narodilo o 6 chlapcov viac ako dievčat. V rebríčku
obľúbených dievčenských krstných mien vedú mená
Sofia a Olívia. Vracajú sa mená Hana či Zuzana,
pribúdajú
nové
ako
Zara
alebo
Alina.
Najpopulárnejším chlapčenským menom je Jakub,
Adam a po rokoch opäť Ján. Zvýšila sa aj popularita
mena Damián.
Svoje „áno" si v meste Poltár povedalo 27 párov. Je
to nárast oproti minulému roku, v ktorom bolo len 25
sobášov. Z toho 16 na matričnom úrade a 11 pred
oltárom cirkevných farností. Najobľúbenejším
svadobným mesiacom roka 2019 bol tentokrát
október. Počas neho sa uskutočnilo 6 sobášov.
Nevesty z nášho mesta si vybrali a zväzok sobášom v
Poltári potvrdili dvaja cudzinci z Anglicka a
Talianska. Okrem sobášov v obradnej sieni sa svadby
konali aj pod holým nebom v parku. Novinkou bol
sobáš v záhrade rodinného domu.
Podľa údajov úmrtí z matriky nás v roku 2019
navždy opustilo 63 obyvateľov mesta. Je to o dvoch
menej než minulý rok.
Ľuba Šálková, klientske centrum

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich
konania na sobotu 29. februára 2020 voľby sa konajú
od 07.00 h do 22.00 h.
V našom meste bude otvorených sedem volebných
miestností. Významná zmena sa týka okrsku č. 2,
ktorý bol v predchádzajúcich obdobiach situovaný v
učebniach Spojenej školy na Železničnej ulici. Pre
parlamentné voľby bude okrsok č. 2 zriadený v
triede Základnej školy na Ulici školskej.
Ostatné okrsky zostávajú nezmenené.
okrsok č. 1 – Bývalá fotoslužba
okrsok č. 2 – Základná škola – stará
okrsok č. 3 – Základná škola – stará
okrsok č. 4 – Základná škola – nová
okrsok č. 5 – Kultúrny dom Poltár
okrsok č. 6 – Pohostinstvo Zelené
okrsok č. 7 – Kultúrny dom Slaná Lehota
Občania majú možnosť vyjadriť svoje sympatie a
dať svoj hlas tým, ktorí budú ďalšie štyri roky
rozhodovať
o
riadení
nášho
štátu.
Z 25 zaregistrovaných politických subjektov si môžu
vybrať len jednu politickú stranu, koalíciu alebo
politické hnutie a na hlasovacom lístku zakrúžkovať
maximálne štyroch kandidátov.
Vo voľbách do NR SR je možné hlasovať aj voľbou
poštou zo zahraničia. O túto možnosť požiadalo 35
obyvateľov mesta Poltár zo 4543 zapísaných voličov
(k 10. februáru 2020).
Oprávnení voliči s trvalým pobytom v meste
Poltár, ktorí sa budú zdržiavať mimo svojho trvalého
pobytu, mohli požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu poštou alebo elektronicky do 10. februára
2020. Po tomto termíne je možné požiadať o
hlasovací preukaz už len osobne alebo na základe
splnomocnenia, a to do 28. 02. 2020 počas
stránkových hodín v kancelárii matričného úradu a
ohlasovne pobytu.
Tak ako aj predošlé voľby aj v týchto voľbách sú
vám k dispozícii pred voľbami v pracovných dňoch
počas stránkových hodín aj počas celého volebného
dňa zamestnanci mestského úradu a primátorka
mesta.
Môžete nás kontaktovať na tel. čísle 047/430 84 13 a
mailovej adrese mesto@poltar.sk. Sme vždy ochotní
poradiť alebo vyhovieť vašej žiadosti o zapísanie do
zoznamu voličov, ktorí žiadajú o možnosť hlasovať
mimo volebnej miestnosti.

.

Elena Macove, klientske centrum
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VOLEBNÉ OKRSKY, MIESTNOSTI A ULICE MESTA POLTÁR PRE VOĽBY DO NR SR 29.

Okrsok
1

Volebná miestnosť
BÝVALÁ
FOTOSLUŽBA
ul. Družby 481/2

2
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
(stará)
Školská 493/3

3

4

5

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
(stará)
Školská 493/3

Vymedzenie územia volebného okrsku
Družby, Jarmočná, Kanadská, Kvetná,
Lúčna, Nová, Obrancov mieru, Partizánska,
Pionierska, Poľná, Revolučná
9. mája: rodinné domy,
588/38 6 b.j.
589/39 6 b.j.
Továrenská, Záhradná, Sklárska:
580/25-33 bl. P Podhorská:
rodinné domy
Podhorská: 512/46 6 b.j.
629/50 8 b.j.
597/47 6 b.j.
635/52 8 b.j.
607/48 6 b.j.
639/53 6 b.j.
650/55 6 b.j.
Železničná: rodinné domy
Železničná: 694/37,39,41 bl. V
711/44,45 bl. W
Prievrana, Hájiky-Maky,
obyvatelia s trvalým pobytom: Poltár - mesto
Fučíkova:
612/1-5
bl. J
626/13-18 bl. R
618/11-12 bl. L
628/19-21 bl. S
619/9-10 bl. M
636/22-24 bl. T
620/7-8
bl. N
49/25-27 bl. U
13. januára,
Sklárska:
503/13-15 bl. A
504/16-18 bl. B
505/19-21 bl. C
506/22-24 bl. D
507/12
508/10,11 20 b.j.
Sklárska:
576/52
bl. G
577/54
bl. H
592/53
bl. F
594/56-62 bl. I
608/55
bl. Z

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
(nová)
Ul. slobody 638/2

KULTÚRNY DOM
Ul. slobody 492/24

Slobody:
rodinné domy 11 - 135
6
7

02. 2020

POHOSTINSTV
O
Zelené č. 102
KULTÚRNY DOM
Slaná Lehota č. 73

574/1-9 bl. E
579/36-40 bl. O
593/41-49 bl. K

Slobody:
296/5,6
297/7,8
298/11,12,13,14,15
299/16,17
300/18
301/19,20
302/21,22
303/25,26
720/127-130
730/131-133
450/9,10

obyvatelia z časti Zelené
obyvatelia z časti Slaná Lehota
Elena Macove, klientske centrum
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ZMENY V ZÁKONE O OBČIANSKYCH PREUKAZOCH
PLATNÉ OD 1. DECEMBRA 2019
Vláda schválila nový návrh zákona upravujúceho
problematiku občianskych preukazov. Nový zákon
vypracovalo ministerstvo vnútra so zámerom
zabezpečiť, aby každý občan s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky mal do konca roku 2021
elektronický občiansky preukaz s čipom. Tento doklad
totiž ako jediný umožní prístup k zdravotnej
dokumentácii z elektronickej zdravotníckej knižky
občana, podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom
zdravotníckom informačnom systéme e-Zdravie.
Nová legislatíva prináša aj viacero zmien vyplývajúcich
z doterajšej praxe: do občianskeho preukazu bude
možné napríklad zapísať údaj o ťažkom zdravotnom
postihnutí či poznámku, že jeho držiteľ je sluchovo
alebo zrakovo postihnutý. Títo občania (ŤZP, ŤZP/S) a
tiež občania starší ako 60 rokov budú mať vydanie
občianskeho preukazu vždy bezplatne.

bez podoby tváre sa vydá na požiadanie pri jeho
strate alebo odcudzení, pri zmene v ňom zapísaných
údajov alebo pri nefunkčnosti elektronického čipu.
Ak sa nájde stratený alebo odcudzený občiansky
preukaz bez podoby tváre dieťaťa do 15 rokov a jeho
zákonný zástupca ešte nepožiadal o vydanie nového,
nový doklad bez podoby sa vydá automatizovane.
Ďalšou skupinou sú občania starší ako 65 rokov,
ktorí nie sú držiteľmi OP s čipom – tejto skupine
občanov sa rovnako ako deťom vydá preukaz bez
fotografie a podpisu na základe dát z RFO a zašle sa
im na adresu trvalého pobytu. Pri strate či krádeži
budú musieť o nový doklad požiadať, v takom
prípade im bude bezplatne vydaný štandardný
elektronický OP s čipom – teda aj s fotografiou a
podpisom.
Úplnou novinkou bude možnosť požiadať o vydanie
OP s čipom aj pre občanov mladších ako 15 rokov a
pre občanov, ktorí nemajú na našom území trvalý
pobyt. Tieto skupiny občanov môžu v súčasnosti kvôli
cestovaniu požiadať len o vydanie cestovného pasu.

V súčasnosti nemajú takýto doklad najmä dve skupiny
občanov:
 občania do 15 rokov, ktorí podľa súčasnej legislatívy
nemajú nárok na občiansky preukaz
 občania starší ako 65 rokov, ktorí majú občiansky
preukaz bez čipu.
Navrhuje sa preto, aby sa týmto skupinám občanov
vydával občiansky preukaz bez podoby tváre. Bude
vizuálne identický so štandardným občianskym
preukazom, avšak bez fotografie a podpisu držiteľa,
keďže sa bude vydávať na základe údajov z Registra
fyzických osôb (RFO).
Tento doklad bude vydávaný automaticky:
 pri narodení občana
 pri udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov
 pri prihlásení sa občana mladšieho ako 15 rokov na
trvalý pobyt na našom území
Občiansky preukaz bez podoby tváre maloletého bude mať
platnosť 15 rokov (aby nebolo nutné vymieňať si ho, kým sa
nedosiahne vek 15 rokov, pri ktorom už platí povinnosť mať
štandardný občiansky preukaz). Na jeho platnosť nebude
mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho
preukazu pre dieťa do 15 rokov na účely cestovania, ktorý
bude mať kratšiu platnosť (v takom prípade bude môcť byť
občan držiteľom oboch dokladov). Nový občiansky preukaz
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Občiansky preukaz s čipom a fotografiou bude
plnohodnotným cestovným dokladom v rámci
Európskej únie.
Občanom mladším ako 15 rokov sa bude vydávať s
rovnakou časovou platnosťou ako pri cestovných
pasoch:
 deťom do 6 rokov sa bude vydávať občiansky
preukaz s platnosťou na 2 roky,
 deťom od 6 do 15 rokov s platnosťou na
5 rokov.
Správny
poplatok za vydanie občianskeho
preukazu bude jednotný 4,50 €
(za cestovný pas
dieťaťa do 6 rokov sa dnes platí 8 €, za cestovný pas
dieťaťa od 6 do 16 rokov sa platí 13 €).
Občanovi bez trvalého pobytu v SR sa bude
vydávať občiansky preukaz so štandardnou časovou
platnosťou (10 rokov) za správny poplatok 4,50 €
(pre porovnanie - za cestovný pas občana staršieho
ako 16 rokov sa dnes platí 33 €). Namiesto adresy
trvalého pobytu na území SR bude občiansky
preukaz obsahovať miesto pobytu občana v
zahraničí a skratku daného štátu.
Upozornenie na povinnosť odovzdať
občiansky preukaz
Ak sa občan odhlasuje z trvalému pobytu na
území Slovenskej republiky, má povinnosť odovzdať
OP ohlasovni pobytu. Tá je povinná v zmysle § 10
písmena g) zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky zabezpečiť bezodkladné
odovzdanie občianskeho preukazu príslušnému
policajnému útvaru.
klientske centrum evidencia obyvateľstva
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AKO JE TO S PODPOROU MESTA PRE
CARNAGE CLUB?
Pán Peter Sitor v zmysle údajov v živnostenskom
registri podniká pod obchodným menom Peter Sitor –
Siťák Gym s predmetom podnikania prevádzkovanie
zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
s prevádzkou na Ulici slobody 2 v Poltári. V rámci svojej
podnikateľskej činnosti má v budove základnej školy
a v časti budovy označenej ako prístavba k posilňovni
2
prenajatý nebytový priestor o výmere 120,4 m s výškou
nájmu 85 € za mesiac, a to do 31. 12. 2035. Neskôr bol
uzatvorený dodatok, na základe ktorého mu boli dané
k dispozícii ďalšie priestory (šatňa, WC) bez zvýšenia
nájomného.
Okrem toho prevádzkuje združenie MUAY THAI
POLTÁR „CARNAGE CLUB“ so sídlom Sklárska 727/68,
987 01 Poltár. Ide o neziskovku, ktorá je poberateľom 2 %
daní od roku 2015. Pôvodne mala táto spoločnosť sídlo na
Ulici partizánskej č. 183/38 v Poltári, teda v budove
telocvične v areáli TJ Sklotatran Poltár.
Od roku 2014 do roku 2019 pravidelne žiada pán Peter
Sitor o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár.
Každý rok bolo jeho žiadosti vyhovené. Napríklad
v roku 2014 požiadal o dotáciu na rok 2015 v sume 2 000
eur. Dotácia zo strany mesta Poltár bola klubu
poskytnutá v sume 2 000 € a zúčtovaná nasledovne:
chránič na lakte, chránič brucha v sume 219,54 €, masážny
olej, analgetický krém v sume 234,66 €, boxerské vrece,
lodné lano, chrániče v sume 695,80 € a boxerský ring
Walpad na mieru 930,53 €. Okrem toho Športová komisia
pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári, ktorej bol pán
Peter Sitor v rokoch 2014 – 2018 predsedom, klub
pravidelne finančne podporovala.
V roku 2015 boli
uhradené náklady spojené s organizovaním športového
dňa na kúpalisku v sume 300 €, Valéria Danková – úhrada
nákladov spojených s účasťou na majstrovstvách
Slovenska – kategória športová figúra 108,30 €, Sofia
Olšiaková – úhrada nákladov spojených s účasťou na MS
– kategória bikiny fitness 110 €, Marek Kubiš – MS
kategória naturálna kulturistika 80 €, Adriana
Kuzmániová – úhrada športového produktu - 40 €,
Marian Janiš – úhrada nákladov na cestovné a ubytovanie
na podujatí Galavečer bojových športov v ČR – 109,44 €.
Spolu za rok 2015 boli klubu poskytnuté finančné
prostriedky v sume 2 747,74 €.
V roku 2015 požiadal Peter Sitor o dotáciu z rozpočtu
mesta na rok 2016 v sume 2 000 €. Dotácia bola zo
strany mesta poskytnutá v sume 2 000 € a zúčtovaná
nasledovne: športové potreby 725,98 €, zdravotnícke
a ochranné pomôcky 122,44 €, reklamná tabuľa 84 €,
tričká s potlačou 225 €, pozvánky 39,95 €, vstupenky 66 €,
cestovné 272,80 €, štartovné 60 €, členský poplatok 100 €,
poštovné a prepravné 35,70 €, prenájom ringu 400 € a
konštrukcia bannera 68,04 €.
Okrem toho športová komisia v roku 2016 ďalej poskytla
financie na nákup športových trofejí na galavečer
bojových športov v sume 100 €, Matej Nociar – úhrada
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cestovného v rámci účasti na Majstrovstvách sveta
v kulturistike – 50 €, Erik Gajdoš – zakúpenie
súťažnej farby a úhrada cestovného účasť na
kvalifikácii Majstrovstiev sveta v kulturistike 80 €,
Adriana Kuzmániová – úhrada nákladov spojených
s účasťou na kvalifikácii na MS a ME v kulturistike
a fitness – 120 €.
Spolu za rok 2016 boli klubu poskytnuté
finančné prostriedky v sume 2 450,00 €.
V roku 2016 požiadal Peter Sitor o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta Poltár na rok 2017 v sume
2 000 € na nákup športového náčinia, cestovné
náklady, sústredenie, usporiadanie podujatia,
reprezentatívne oblečenie pre účely thajského boxu,
štartovné poplatky. Dotácia zo strany mesta
Poltár bola zo strany vtedajšieho vedenia
mesta skrátená, poskytnutá v sume 1 800 €
a zúčtovaná nasledovne: nákup športových
súprav 300,02 €, plagáty, vizitky, vstupenky 107,50 €,
šortky, suspenzor, masážny olej 378,40 €, tričká,
tielka 97,10 €, boxerské rukavice 47,30 €, chrániče,
bandáže, legíny, rukavice 318,88 €, dámsky chránič
na prsia 22,99 €, štartovné 60 €, prenájom
boxerského ringu 333,33, cestovné 66 €, exhibičné
vystúpenie Štefana Chleba na akcii Carnage Night –
70 €.
Okrem toho Športová komisia pri Mestskom
zastupiteľstve v Poltári, ktorej predsedom bol pán
Peter Sitor, v roku 2017 ďalej poskytla finančné
prostriedky: nákup športových trofejí na galavečer
bojových športov 200 €, nákup trofejí a medailí pre
ocenených športovcov za úspešnú reperezentáciu
mesta Poltár – 120 €.
Spolu za rok 2017 boli klubu poskytnuté
finančné prostriedky v sume 2 120,00 €.
V roku 2017 požiadal Peter Sitor o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta Poltár na rok 2018 v sume
2 300 € na zakúpenie športového náčinia, štartovné
poplatky,
cestovné
náklady,
reprezentačné,
sústredenie.
Dotácia bola v návrhu rozpočtu zo strany
vtedajšieho vedenia mesta Poltár skrátená a
navrhnutá v sume 1 800 € a zúčtovaná nasledovne:
boxerské bandáže, masážny olej, suspenzory
199,55 €, chránič holene, šortky, thajský krém 160,60
€, štartovné 15 €, cestovné 65 €, členský poplatok SZ
kicboxu 100 €, tréningové sústredenie 429,80 €,
prenájom ringu 480 €, moderovanie podujatia 250 €,
poplatok pre rozhodcov 220 €.
Okrem toho Športová komisia pri Mestskom
zastupiteľstve v Poltári, ktorej predsedom bol pán
Peter Sitor, v roku 2018 ďalej poskytla finančné
prostriedky na: nákup trofejí a medailí na galavečer
bojových športov 300 €, organizačné zabezpečenie
športového dňa a nákup trofejí a medailí pre
ocenenie športovcov 600 €.
Spolu zo športovej komisie 900 €.
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Ďalej mesto hradilo náklady spojené s účasťou Veroniky
Garajovej na majstrovstvách sveta bikiny fitness 100 €,
Matej Nociar – účasť na troch súťažiach v kulturistike 300
€, Diana Šuľajová – medzinárodné majstrovstvá vo fitness
200 € a príspevok na podujatie zmiešaných bojových
umení 1000 €.
Spolu za rok 2018 boli klubu poskytnuté finančné
prostriedky v sume 4 300,00 €.
V roku 2018 požiadal Peter Sitor o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta Poltár na rok 2019 v sume 2 500 € na
nákup športového náčinia, športové poplatky, cestovné
náklady,
reprezentačné
oblečenie,
usporiadanie
podujatia, sústredenie.
Dotácia bola poskytnutá v sume 1 800 € a zúčtovaná
nasledovne:
nohavice, prilba 78,90 €, chránič holene, papuče,
boxerské rukavice 143,70 €, športové náčinie 250 €,
štartovné 192 €, prenájom boxerského ringu 480 €,
prenájom ozvučovacej techniky, osvetľovacej techniky,
príjazdového pódia 900 €.
Okrem toho Športová komisia pri Mestskom
zastupiteľstve v Poltári, ktorej predsedom bol pán Peter
Sitor, v roku 2019 ďalej poskytla na nákup športových
trofejí na galavečer bojových športov 300 €.
Spolu za rok 2018 boli klubu poskytnuté finančné
prostriedky v sume 2 100,00 €.
V roku 2019 požiadal Peter Sitor o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta Poltár na rok 2020 v sume 4 000 €.
Dotácia má v zmysle podanej žiadosti slúžiť na základný
chod fungovania klubu, štartovné poplatky, cestovné
náklady, technické a organizačné zabezpečenie, športové
poplatky, reprezentačné oblečenie s logom a názvom
mesta, nákup trofejí, potrebné školenia. V roku 2019
získal klub aj príspevok z Úradu vlády SR v sume 12 000 €.
Za uvedenú dotáciu majú byť zakúpené profesionálne
zariadenia na prípravu na zápasy.
Dotácia na chod klubu bola schválená v sume 2 000 eur.
KLUB ZÍSKAVA FINANCIE NA
SAMOZAMESTNÁVANIE
Okrem horeuvedeného v roku 2019 uzatvoril Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Lučenci s MUAY THAI Poltár
„Carnage club“ dohodu o zabezpečení podmienok
vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej
služby, na základe ktorej mal klub získať sumu 319,26 €.
Tak isto tomu bolo v roku 2017, tam mal získať 287,46 €
a ďalšou dohodou o poskytovaní finančného príspevku na
podporu vytvárania pracovných miest, na základe ktorej
bola MUAY THAI Poltár „Carnage club“ odklepnutá suma
6 764,29 € na jedno pracovn0 miesto - profesia športový
agent. V roku 2020 bola tiež uzatvorená dohoda
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania
pracovných miest, na základe ktorej má obdržať MUAY
THAI Poltár „Carnage club“ sumu 9 401,64 € na jedno
pracovné miesto – pomocný pracovník v športe.
V neposlednom rade treba podotknúť, že od roku 2017 do
roku 2019 užíval MUAY THAI POLTÁR „CARNAGE
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CLUB“ zdarma nebytový priestor v športovej hale
na Sklárskom sídlisku v Poltári. Dňa 21. 12. 2020
podpísal Peter Sitor zmluvu o poskytovaní dotácie,
v ktorej bol klubu vyčíslený symbolický nájom na
rok 2020 v sume 200 € ročne, ďalej mal zástupca
klubu doručiť plán činnosti na rok 2020 a
zorganizovať počas roka 2020 dve podujatia bez
vstupného v prospech občanov mesta Poltár.
Občianske združenie v zastúpení Petrom Sitorom
deklarovalo, že oznámiť činnosť klubu nie je možné,
nakoľko klub nemá žiadny plánovaný kalendár
podujatí. Rovnako je problém zorganizovať počas
roka dve podujatia bez nároku na honorár, čo
zástupca klubu pán Peter Sitor osobne oznámil
prostredníctvom videa. Iné občianske združenia
s tým
problém
nemajú.
V rámci
miestnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vystupuje
bez nároku na honorár spevácka skupina Fialôčka
alebo OZ Opona, ktorá zorganizovala počas
podujatia Poltárske fašiangy charitatívny predaj
kapustnice a výťažok z nej darovala na podporu
DFS Kukučky.
MsÚ Poltár

75. výročie oslobodenia mesta
Poltár
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Keď sa veci začnú komplikovať, je nútená obrátiť sa
na kapitána Reissa, skeptického policajta, ktorý ju,
aj napriek niekoľkoročnej spolupráci, stále považuje
za podvodníčku.

Marec - mesiac knihy
Kniha je základom poznania, učiteľom vekov,
vládcom kráľovstva ducha./Seneca/
Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom
jari, ale je i mesiacom knihy. S knihami sa stretávame po
celý život od útleho detstva a aj dnes, v dobe
informačných technológií, mnohí z nás radi siahnu po
dobrej knihe. Kniha patrí medzi neodmysliteľných
spoločníkov mladých či starých a je jedným z najväčších
priateľov človeka.
História marca ako mesiaca knihy siaha do roku 1955,
kedy bol vyhlásený na počesť významného slovenského
buditeľa Mateja Hrebendu. Tento ľudový spisovateľ sa
narodil a aj zomrel v marci a už od narodenia pociťoval
lásku ku knihám. Trápili ho však problémy so zrakom a
tak po nociach, kedy už vôbec nevidel a nemohol čítať,
chodil po susedných domoch a prosil ľudí, aby mu čítali.
Významne sa podieľal na šírení slovenskej knižnej
kultúry. Cestoval po celom Slovensku, čo mu umožnilo
spájať knihy s predajom a šíriť osvetu. Zachránil mnoho
kníh pred spálením, a tým prispel ku vzniku knižníc.
Milí čitatelia, nájdite si čas na dobrú knihu a príďte si
vypožičať do Mestskej knižnice v Poltári aj niečo
z nasledujúcich noviniek:

Novinky v knižnici (foto: aw)

JANA PRONSKÁ: Prekliata láska
Strhujúci príbeh zo stredovekého Slovenska. Krásna
Seleina, pani Soľnohradu a dedička vzácnych
soľných prameňov, právom pokladá svoje „slané
dedičstvo“ za prekliate, veď len kvôli nemu prišla o
milovaného muža a ocitla sa v nútenom manželstve
s tyranom Arvanom Révaim. Keď hrad dobyje
Ctibor Šóša, Révai zbabelo utečie a Seleinu nechá
napospas osudu. Rytier Ctibor, hnaný pomstou za
bratovu smrť, je presvedčený, že práve Seleina môže
za všetko zlo, čo postihlo jeho rodinu, a tak
spočiatku nemá s mladou ženou zľutovania.
JANA BENKOVÁ: Musíme zostať spolu

EVA DEDINSKÁ: Dievčatko s modrými očami
Agáta nie je obyčajná mladá žena. Je výnimočná. Vidí a
počuje veci, ktoré ľudia okolo nej nevnímajú. Cíti ľudský
strach a bolesť, aj radosť a šťastie. Dar alebo prekliatie?
„Niekto to volá jasnovidectvo. Pre iných sme vizionári. Ja
nie som ani jedno, ani druhé. Ja mávam sny,“ hovorí o
sebe Agáta. Niekoľko rokov spolupracovala s políciou.
Potom, pre jednu chybu vo výklade snov, bola z
policajného kolektívu vylúčená. Rozhodla sa svoje
schopnosti stlmiť, emócie potlačiť, sny ignorovať. Nejaký
čas to fungovalo, až kým…
Zrazu sa jej v snoch začne zjavovať plavovlasé dievčatko s
modrými očami. Prečo ju vyhľadalo? Čo jej chce povedať?
Kto to je? Kde je? Agáta nedokáže ignorovať jeho volanie
o pomoc. Púšťa sa do neľahkej úlohy. Spočiatku sama.
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Simona pracuje v časopise pre ženy, no ani zďaleka
nie je reportérkou, čo sa uspokojí s ľahkými
námetmi. Mladá novinárka má šťastie na témy,
ktoré obracajú jej život naruby. Keď pátrala po
unesených modelkách, nestihla vlastnú svadbu. V
tomto príbehu však už Simonin sobáš s milovaným
Oliverom neohrozuje nič – okrem nečakanej, krutej
metelici, zámeny svadobných šiat a... špecifického
vzťahu k Danielovi, bývajúcemu o poschodie vyššie.
Ten jej pri príprave článku o záhadnom miznutí
utečencov zo záchytného tábora nechce pomáhať.
Simona si poradí aj sama, hoci sa opäť vystaví
napätým situáciám, ktoré ohrozia jej kariéru i život.
Pátranie, čo rozbehla, vyvolá škandál. Ani
nebezpečenstvo ju však neodradí a nebojí sa ako
správna novinárka zasiahnuť aj tie najvyššie miesta.
Tentoraz však už pre prácu a profesionálnu
ctižiadosť neriskuje vzťah so svojím čerstvým
manželom Oliverom. Prichádza na to, o čom je
ozajstné šťastie.
Mnoho ďalších zaujímavých titulov na vás čaká
v Mestskej knižnici v Poltári.
(aw)
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Činnosť ZPOZ pri MsZ v Poltári za rok 2019
Už niekoľko dní žijeme a pracujeme v novom roku
2020. Čas neúprosne uteká a my sme sa rozhodli
zhodnotiť, čo sme za uplynulý rok zrealizovali a aké
občianske obrady sme pripravili pre občanov.
Občianskych obradov bolo spolu 74. V meste Poltár sa
narodilo 44 detí (5 uvítaných na mestskom úrade) a
bolo uzavretých 27 sobášov - 16 na Mestskom úrade v
Poltári, 9 v rímskokatolíckom a 2 v evanjelickom
kostole. Manželský chomút neutiahlo 13 párov. Počet
zosnulých občanov mesta Poltár bol 63 (občiansky
pochovaných 24 občanov, cirkevných rozlúčok bolo
spolu 29). Počet odhlásených občanov do iných miest
bol 109.
Okrem uvedených obradov sme pripravili pre občanov
aj ďalšie podujatia: Prijatie darcov krvi, Deň učiteľov,
MDŽ, Deň matiek, Stavanie mája, Úcta k starším v ZSS
v Poltári, v ZSS Tilia v Slanej Lehote, Prijatie
najstarších občanov v obradnej sieni mesta Poltár,
Úcta k starším - program v KD v Poltári pre všetkých
dôchodcov, kde vystúpila Ľudová hudba Jána Maka a
ľudový rozprávač Martin Kopor, Ocenenie najlepších
žiakov škôl, Rozlúčka so žiakmi materských škôl,
Rozlúčka s deviatakmi ZŠ, Slávnostné prijatie
absolventov SVŠ v Poltári po 50 rokoch, 40. výročie
sobáša, Športovec roka 2019, Mikulášska nádielka –
prijatie ŤZP detí, Pamiatka zosnulých a taktiež Oslavy
pri príležitosti oslobodenia mesta Poltár, víťazstva nad
fašizmom a výročia SNP či udelenie Ceny primátorky
mesta Poltár, udelenie Ceny mesta Poltár, Slávnostné
odhalenie skleného erbu mesta a sochy anjela,
Vianočná kapustnica – stretnutie s osamelými
občanmi mesta.

Občianske obrady a slávnosti sú miestom, kde sa
slávnostným spôsobom vyjadruje úcta a porozumenie,
rozdáva láska, prehlbuje občianska spolupatričnosť a
pomoc v najťažších životných chvíľach. Sú to fakty,
ktoré sú nám všetkým dobre známe, stotožňujeme sa s
nimi a pre ich naplnenie prácu v ZPOZ vykonávame.
Táto humánna činnosť sa stala neoddeliteľnou
súčasťou života v našom meste. Vďaka a úcta patrí vám
všetkým, ktorí do života ľudí prinášate radosť a
pohodu, z dní všedných dokážete urobiť dni sviatočné,
jedinečné. Hlavne odprevádzať našich zosnulých
spoluobčanov je nesmierne náročné. Dokázať to citlivo,
profesionálne, hlavne keď takmer každého zomrelého
poznáme, je ťažké. Smútočný obrad je skúškou
každého z nás, najmä jeho príprava, ale aj samotné
prevedenie, ktoré je úzko späté aj s technickými
zariadeniami domu smútku.
Hoci kolotoč dní i nás zpozárov každý deň unáša do
víru rôznych pracovných či rodinných povinností, vždy
ochotne poskytneme a ak nám to zdravie dovolí, verím
aj budeme poskytovať, komukoľvek oporu, radosť,
povzbudenie. Veď treba vedieť šepnúť milé slovo,
pridať úsmev i pohľad očí plný pochopenia. To je naša
„práca“. Teší ma, že v dnešnom uponáhľanom svete
vytvárate lepšiu atmosféru, obdarúvate našich
spoluobčanov citom, nehou a spoločnou prítomnosťou,
aby sme si navzájom poskytli obyčajné ľudské šťastie
utkané z maličkostí.
Ľuba Šálková, klientske centrum

Organizovanie podujatí

Jubilanti (foto: MsÚ)

Pri príležitosti významných životných jubileí našich
občanov nad 80 rokov sme navštívili spolu
47 jubilantov. Gratulácií sa zúčastnili poslanci
mestského zastupiteľstva: Mgr. Pavel Jánošík,
JUDr. Bronislava Garajová, Karol Švingál a matrikárka
Ľuba Šálková.
Nezabúdame ani na našich občanov, ktorým pri
príležitosti životného jubilea posielame poštou
blahoželania, spolu ich bolo 216.
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Mesto Poltár prosí všetky fyzické osoby, jednotlivcov,
kolektívy, ako aj právnické osoby, ktorých hlavnou,
resp. niektorou z vedľajších činností je vykonávanie
alebo zabezpečovanie realizácie kultúrnej, kultúrnoosvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti
(ZUČ) či neprofesionálnej umeleckej tvorby alebo
tvorivosti (NUT), aby mestu Poltár oznámili konanie
verejných kultúrnych, resp. kultúrno-spoločenských
podujatí, ktoré plánujú uskutočniť v roku 2020.
Verejnými kultúrnymi podujatiami sa rozumejú
verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné
audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné
a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení,
diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej
tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a
umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti
spoločenskej zábavy, artistické produkcie, cirkusové
Termíny
plánovaných
a varietné predstavenia.
najneskôr do 30. marca
podujatí prosíme nahlásiť
2020 (pondelok)
a budú použité k spracovaniu
kalendára kultúrno-spoločenských podujatí mesta
Poltár. Plánované podujatia prosíme nahlasovať na
e-mailovú adresu kultura@poltar.sk.
Za pochopenie vopred ďakujeme.
MsÚ Poltár

Poltársky občasník
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REVITALIZÁCIA ODBORNÝCH UČEBNÍ NA ZÁKLADNEJ
ŠKOLE SLOBODY 2
V mesiaci február bola ukončená revitalizácia odborných učební fyziky,
biológie – chémie a polytechnickej výchovy. Práce na spomenutých
odborných učebniach sa realizovali prostredníctvom projektu s názvom:
Revitalizácia odborných učební. Tento projekt spadá pod Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Cieľom
projektu bolo zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy
prostredníctvom
celkovej
modernizácie
odborných
učební.
učebňa po revitalizácii.
Implementáciou tohto projektu dôjde k zlepšeniu výsledkov národných, Odborná
(foto: autor)
respektíve medzinárodných meraní, k zvýšeniu úspechu žiakov v ich
ďalšom štúdiu a vzdelávaní a v konečnom dôsledku k nárastu ich úspešnosti na trhu práce. Realizácia projektu
prospeje tiež ku nadobudnutiu chýbajúcich zručností a kompetencií nevyhnutných pre udržanie
zamestnanosti a žiaducej mobility na trhu práce. V uvedených odborných učebniach boli zrealizované
nasledovné práce: nové podlahy s novým linoleom, nové stierky na stenách, maľovanie stien, nový nábytok –
zariadenie, ako sú školské lavice a stoličky, pracovné stolíky na pokusy a praktické činnosti žiakov na
vyučovacích hodinách. Ku vybaveniu tried patria aj nové interaktívne dotykové tabule.
Autor: PaedDr. Peter KOSTKA

V roku 2020 nás čaká veľa práce
Nezabúdame ani na návštevníkov mestského kúpaliska.
Pre nich rozširujeme služby mestského kúpaliska na
celoročné vybudovaním fínskej sauny, infrasauny
a vírivky z regionálneho príspevku.
V roku 2020 pristúpime aj k modernizácii
vnútorného zariadenia domu smútku nákupom
ozvučovacieho zariadenia, veľkoplošnej obrazovky
pre potreby smútočných obradov.
Tak isto pociťujeme začínajúci nedostatok
hrobových miest na našom cintoríne, preto
pripravujeme jeho rozšírenie.
Upravili sa aj kontajnerové státia na separovaný
odpad na jednotlivých cintorínoch. Na základe
žiadostí obyvateľov, ako aj stavebného oddelenia
mestského
úradu,
uskutočňujeme
v jarných
mesiacov výrub starých drevín, ktoré ohrozujú
obyvateľov a ich majetok.
V neposlednom rade v tomto roku plánujeme
zlepšiť kvalitu a bezpečnosť cestujúcich úpravou
spevnenej
asfaltovej
plochy
(súčasného
autobusového nástupišťa), jeho kompletným
vyasfaltovaním
a vybudovaním
nástupného
ostrovčeka a dvoch autobusových zastávok.
V roku 2020 dôjde k významnej zmene v živote
obyvateľov na Ulici kanadskej, nakoľko začínajú
prípravné práce na vybudovanie vodovodu.
Obidve materské škôlky získali dotáciu v sume
25 000,- €, ktorá bude využitá na úpravu priestorov
našich detí podľa požiadaviek riaditeliek MŠ.
Na záver spomenieme našu trochu zabudnutú
židovskú modlitebňu na Ul. družby. Pripravujeme
projekt na rekonštrukciu stavby a vybudovanie
polyfunkčného kultúrno-spoločenského centra,
v ktorom by sa zachovávala história skla pre budúce
generácie v stálej sieni sklárskeho umenia s názvom
,,Sieň krištáľového krídla.“

Na Ulici továrenskej budeme budovať kanalizáciu
a následne dôjde k úprave miestnej komunikácie jej
vyasfaltovaním.
V areáli priemyselného parku vybudujeme v jarných
mesiacoch malú obecnú kompostáreň s kapacitou do
100 ton, ktorá bude využívaná pre vlastné potreby
obyvateľov
na
zhodnocovanie
biologicky
rozložiteľného odpadu.
Do novembra 2020 nám bude slúžiť aj nový zberný
dvor na separáciu niektorých druhov odpadu. V areáli
Technických služieb Poltár s. r. o. môžu následne naši
obyvatelia ekologicky zlikvidovať drobný stavebný
odpad, elektro odpad, plasty, čím sa zníži počet
čiernych skládok, ktoré narúšajú vzhľad nášho okolia.
Veľkou investíciou bude vybudovanie cyklotrasy,
ktorá bude viesť Ulicou 13. januára až ku mestskému
kúpalisku v Zelenom, s celkovou dĺžkou 1314,4 m. Ide
o nový projekt schválený Ministerstvom dopravy
a výstavby SR s celkovými nákladmi 203 002,61 €. Od
začiatku roka 2020 prebiehajú: stavebné úpravy
budovy telocvične TJ SKLOTATRAN Poltár, Ul.
partizánska. Tu sme boli úspešní v projekte
„Podpora rozvoja športu“.
Práce sa realizujú a mali by byť ukončené v tomto
mesiaci. Z dotácie sa uskutočnila výmena starých
okien a dverí, výmena výhrevných telies ústredného
kúrenia, nutné opravy interiéru vrátane vymaľovania
stien.
Veľkou výzvou pre nás bude v roku 2020
rekonštrukcia kultúrneho domu. Vzhľadom na
obrovský rozsah rekonštrukčných prác a krátkosť
času, nakoľko rekonštrukcia musí byť dokončená do
februára 2021, bude postup rekonštrukcie predmetom
rokovania mestského zastupiteľstva.

JUDr. Bronislava Garajová
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KARNEVAL NA ĽADE
Dňa 25. januára sa uskutočnil
2. ročník podujatia „Karneval na ľade“
na klzisku v areáli TJ Sklotatran Poltár.
Potrebné boli len korčule, dobré
maskovanie a veselá nálada. Deťom sa
počas korčuľovania venovali pani učiteľky
Janka Kubaliaková a Alicka Rovňanová.
Nechýbali ani veselí šašovia. Masky
hodnotila porota a z detí boli ocenené tri
dievčatá a traja chlapci. Nikto však
neodchádzal s prázdnymi rukami. Za účasť
na karnevale dostali deti diplom a malý
darček. Všetky zúčastnené masky boli
zaradené do žrebovania o tombolu. Na
záver všetky deti čakali sladké šišky a teplý
čaj. Dospelí si mohli pochutnať na
výbornom guľáši.
Ľuba Šálková, klientske centrum

Karneval na ľade (foto: aw)

FAŠIANGY V MESTE
Fašiangy - čas ľudových zábav, hier, karnevalov a plesov sa začína deň po sviatku Troch kráľov a trvá až
do Popolcovej stredy, ktorá v tomto roku pripadá na 26. februára a je začiatkom štyridsaťdňového pôstu.
Kresťania si od tohto dňa až do Veľkého piatku pred Veľkou nocou pripomínajú utrpenie a smrť Ježiša
Krista a pripravujú sa na svätenie veľkonočných sviatkov.
Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia. Poltárčania si ich atmosféru
mohli naplno vychutnať v sobotu 15. februára na Námestí
osloboditeľov pred kultúrnym domom. V úvode všetkých prítomných
privítala a oficiálne podujatie otvorila primátorka mesta Martina
Brisudová. Je už každoročným zvykom, že sa tu v tomto fašiangovom
období stretávame. Veď naši dedovia tieto ľudové sviatky využívali
takisto na spoločné zábavy. Teší nás, že sa nám darí udržiavať túto
tradíciu a aj tentokrát sme sa spoločne nielen zabavili, ale si aj
pochutnali na zabíjačkových špecialitách.

Fašiangové klobásy (foto: mk)

V programe sa predstavili Detský folklórny súbor
KUKUČKY s heligonkárom Petrom Mužíkom, Jozef
Kuvik z tria Veselí starci, hudobná skupina Diamont a na
záver nás svojím umeleckým predstavením pod názvom
„Pochovávanie
basy“
potešil
Folklórny
súbor
POLTARICA. Pri dnešnom uponáhľanom živote aj takáto
fašiangová atmosféra vnáša do našich domovov radosť a
pohodu. Počas tohto podujatia varili tri družstvá
kapustnicu. Výťažok dvoch družstiev (OZ Opona a
družstvo
primátorky
Martiny
Brisudovej
s
viceprimátorkou Bronislavou Garajovou) vo výške 335 eur
bol
odovzdaný
Detskému
folklórnemu
súboru
KUKUČKY. Záverom vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o
úspešný priebeh akcie.

Pochovávanie basy (foto: mk)

Ľuba Šálková, klientske centrum
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KULTÚRNE PODUJATIA V MARCI
PROGRAM:
16:00 BIELY VLK – ARKTICKÝ DUCH
17:00 STAČÍ MÁLO
18:00 SLAND, ZNOVUZRODENÝ
OSTROV
19:00 DILEMA MÄSOŽRAVCOV
20:10 SVET BEZ HMYZU
20:40 �
AKTIVISTKA
VSTUP VOĽNÝ!

SMEJKO A
TANCULIENKA
výročie chrobÁČIKov

A OSlAVA

nAjvÄČšími rozprÁVkovými
TAnečnými

15.

s

A

hitmi.

MArcA

2020

o 16.00 hod.
v Kultúrnom dome v POLTÁri.
PredAJ vstupeniek:
SlovensKÁ poštA
TIKETPORTAL
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Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu
a separovaných zložiek pre rok 2020

Prečo triediť odpad?
Triedením odpadov šetríme
primárne zdroje surovín a
vytvárame
predpoklad
pre
zabezpečenie procesu recyklácie
odpadov.
Triedenie
odpadu
výrazne
redukuje množstvo
komunálneho odpadu ukladaného na
skládky odpadov, eliminuje
riziko tvorby čiernych skládok,
znižuje náklady na odvoz a
uloženie netriedeného odpadu
na skládku, šetria sa prírodné
zdroje a suroviny, ktoré môžu
byť ďalej využité v procese
recyklácie,
znižujú
sa
nepriaznivé dopady pôsobenia
človeka na životné prostredie,
čím
občan
prispieva
k čistejšiemu životnému
prostrediu. Preto je veľmi
dôležité
postupne
znižovať
množstvo
komunálneho
odpadu, a zároveň zvyšovať
množstvo triedených zložiek
papier, sklo, plasty,
kovy
a viacvrstvové
kombinované
materiály na báze lepenky.

Zmesový komunálny odpad

Papier

Plasty

Sklo

12

