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Vážení občania,
oceňujem, že sa prázdne ulice opäť zaplnili ľuďmi a s uvoľnením opatrení sa Poltárčania môžu tešiť na aktuálne dovolenkové obdobie. V meste sme spustili fontánu, parnú
bránu i pitnú fontánku pri budove mestského
úradu. Po desiatkach rokov rekonštruujeme
autobusovú stanicu s ambíciou zvýšiť komfort cestujúcich aj vzhľad autobusového nádražia. K vari najdiskutovanejším letným témam patrí aj systém kosby. Kosenie predstavuje popri údržbe miestnych komunikácií, udržiavaní čistoty a odpratávaní snehu jednu z najsledovanejších činností mestskej samosprávy. Niektorí ľudia žiadajú častejšie kosenie, iní inklinujú viac k prírode a uprednostňujú nižšiu intenzitu kosby. Zmena klímy sa prejavuje
zvýšením priemernej teploty vzduchu a výkyvmi počasia. Pre Slovensko začína byť charakteristické dlhšie obdobie sucha, preto aj mestská samospráva pristupuje k zmene manažmentu kosenia s cieľom
udržať vodu v krajine, nechať ju vsakovať, zadržiavať, jednoducho ju
premyslenejšie využívať na verejných priestranstvách. Premyslenejšou a prírode bližšou údržbou zelene môžeme dosiahnuť nielen ekonomické úspory, ale aj zlepšenie ochladzovania vzduchu, ochranu
rastlín a živočíchov a zníženie prašnosti. Viaceré verejné priestranstvá
zdobia kvetinové záhony, najmä na sklárskom sídlisku opravujeme
lavičky. Nové lavičky pracovníci technických služieb Poltár osádzajú po pravidelnej kontrole mestského mobiliáru alebo reflektujeme
na podnety obyvateľov sídliska. Medzi priority mesta patrí aj skvalitňovanie priestorov pre najmenších. Okrem opráv z mestských financií využívame aj mimorozpočtové zdroje. Plánujeme rekonštruovať obe materské školy. Z mimorozpočtových zdrojov na rekonštruk-
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ciu škôlok využijeme päťdesiatisíc eur a zvyšok budeme financovať z mestského rozpočtu. V Materskej škole na Ulici sklárskej obnovíme zadné trakty škôlky, kde vznikne kultivovaný priestor na vonkajší výchovno-vzdelávací proces s deťmi. Plánujeme tiež riešiť
ochladzovanie priestoru v horných triedach
a výmenu vybraných dverí v objekte. Vynovenia sa dočká aj Materská škola Kanadská.
Čaká nás rekonštrukcia chodníkov a budovu
škôlky plánujeme zatepliť a vizuálne obnoviť. Okrem autobusovej stanice, ďalšou novou stavbou, ktorú v letnom období realizujeme v areáli Technických
služieb, s. r. o. Poltár, je zberný dvor. Naším cieľom je rozšíriť služby
v oblasti nakladania s odpadom a rovnako aj skvalitniť život obyvateľom. Zberný dvor má priaznivý sociálno – ekonomický prínos a zvyšuje mieru triedenia komunálneho odpadu. V prípade, ak ho obyvatelia využijú, zabránia vzniku nelegálnych skládok a zvýšia tak čistotu verejných priestranstiev. Okrem uvedených stavieb aktuálne pripravujeme územné konania k vybudovaniu kanalizácie na Ulici továrenskej a odkalizovaniu územia medzi garážami na Ulici 13. januára.
Medzi investičné aktivity mesta patrí aj úprava areálu ihriska TJ Sklotatran Poltár, na ktoré sme vyčlenili z mestského rozpočtu sumu desaťtisíc eur. V neposlednej miere plánujeme rozšíriť aj miesto posledného odpočinku, mestský cintorín v Poltári, v jeho južnej časti smerom na Skalicu. Rozšírením vznikne deväťdesiatšesť hrobových miest.
V kolumbáriu s dĺžkou takmer 60 metrov bude 116 urnových miest.
Rozšírenú časť cintorína oplotíme a sprístupníme aj nový chodník.
Verím, že snahy mestskej samosprávy prispejú k budovaniu nášho
mesta a budú na prospech jeho obyvateľov.
Martina Brisudová, primátorka mesta
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Poltár patrí medzi najmenej
zadĺžené mestá
Udržateľnosť verejných financií a s tým súvisiaci stav a vývoj
dlhu je aktuálnou celospoločenskou témou, súvisiacou s vývojom verejných financií aj v subjektoch územnej samosprávy. Po
nástupe primátorky mesta Martiny Brisudovej v decembri 2018
patrí mesto Poltár medzi najmenej zadĺžené okresné mestá.
Vďaka efektívnemu hospodáreniu v roku 2019 predstavovala dlhová služba na jedného obyvateľa mesta Poltár sumu 3 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom dlhová služba na obyvateľa klesla o 7 €.
Mesto Poltár dňa 26. 5. 2020 splatilo poslednú splátku úveru vo výške 3 333,33 €. Úver mesto vzalo v roku 2010 a bola z neho financovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií. Mesto spláca ešte dva úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zostatok úverov zo ŠFRB k 31.
12. 2019 je 477 668,11 €. Splátka úverov za kalendárny rok predstavuje
34 436,52 €, z toho sú mesačné splátky v sumách 1 000,69 € a 1 869,02
€. V predpise nájmu za bytové domy je zarátaná ročná splátka úveru.
V prípade, že si mesto zabezpečí dostatok nájomníkov, ktorí splácajú svoje záväzky, má krytú splátku úveru počas celej doby splácania.
Z tohto dôvodu sa úvery zo ŠFRB nezarátavajú do celkovej sumy dlhu
mesta. Celkový dlh mesta je v priemere 2,58 %, čo vyjadruje veľmi nízke zadĺženie oproti celoslovenskému priemeru obcí, ktorý je na úrovni 25 %. Tiež ukazovateľ dlhovej služby je v poslednom roku na úrovni
2,57 %, pričom zákonný limit na Slovensku je 25 % a ak obec prekročí túto hranicu, nemôže podľa zákona prijať ďalšie návratné zdroje financovania. Hodnoty sú niekedy vysoko nad odporúčanými hodnota-

mi, čím je obec schopná zo svojich prostriedkov uhradiť svoje záväzky.
Na základe uvedených skutočností je možné pozitívne zhodnotiť hospodárenie mesta a odporučiť realizáciu nového investičného zámeru.
Vzhľadom na dobré hospodárenie mesta v uplynulých obdobiach je
možné uvažovať o prijatí návratného zdroja financovania. „Som rada,
že mesto Poltár hospodári zodpovedne a aj napriek mnohým investičným
zámerom mesto zbytočne nezadlžujeme. Práve naopak, dlh nášho mesta sa výrazne znížil, pretože sa snažíme využívať mimorozpočtové zdroje. Aj v súčasnosti aktívne pracujeme na projektoch, ktoré sú v štádiu príprav projektovej dokumentácie, procesov verejného obstarávania, územného rozhodnutia či stavebných povolení,“ povedala primátorka mesta
Poltár Martina Brisudová.
Nina Kuráková, Mestský úrad Poltár

Do rezervného fondu sme presunuli
najvyššiu sumu za ostatné roky
Mesto Poltár po skončení rozpočtového roka údaje o hospodárení spracovalo do záverečného účtu. Záverečný účet obsahuje nielen
údaje o rozpočtovom hospodárení mesta, ale aj jeho rozpočtových
organizácií. Ďalej obsahuje hodnotenie plnenia programového rozpočtu, finančné usporiadanie vzťahov voči tretím osobám, bilanciu
aktív a pasív ku koncu minulého roka, informácie o majetku, prehľad
o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2019 a ďalšie ekonomické ukazovatele týkajúce sa hospodárenia. Naše mesto hospodárilo v roku 2019
s rozpočtovými zdrojmi takmer šesť miliónov eur. Z dosiahnutých
celkových príjmov rozpočtu boli realizované výdavky vo výške viac
ako päť miliónov eur. Celkovo rozdiel medzi príjmami a výdavkami je
prebytok rozpočtu za rok 2019 vo výške viac ako sedemstotisíc eur,
z ktorého sa odrátali finančné prostriedky, ktoré sa na účely tvorby
peňažných fondov mesta vylučujú z prebytku vo výške viac ako dvestotisíc eur. K záverečnému účtu je vypracovaná správa nezávislého

audítora, tiež prevod disponibilného zostatku hospodárenia za rok
2019 vo výške takmer 500 tisíc eur. Ide o najvyšší zostatok určený do
rezervného fondu mesta v jeho histórii, ktorý bol prerozdelený na investičné akcie v prospech obyvateľov nášho mesta. V rámci rozpočtového hospodárenia dosiahlo mesto najlepší výsledok za posledných 5 rokov. Vedenie a zamestnanci mestského úradu, ako aj riaditelia rozpočtových organizácií sa v roku 2019 snažili o zefektívnenie
svojej činnosti a účelnejšie vynakladanie finančných prostriedkov.
Mesto Poltár na krytie svojich výdavkov využíva predovšetkým príjmy pozostávajúce z výnosu dane z príjmu poukázané územnej samospráve, daní z majetku, za tovary a služby, ako aj nedaňové príjmy, granty a transfery. Všetky ukazovatele finančného zdravia mesta sa z roka na rok zlepšujú.
Z rezervného fondu v objeme takmer 500 tisíc eur mestské zastupiteľstvo na návrh primátorky jednomyseľne odsúhlasilo presunúť 470 tisíc eur na kapitálové výdavky v roku 2020 nasledovne:
- Rozšírenie mestského cintorína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 000,- €
- Kanalizácia na Továrenskej ulici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 000,- €
- Rekonštrukcia strechy Krištáľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000,- €
- Rekonštrukcia Ulice továrenskej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000,- €
- Cesta pri garážach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 000,- €
- Rekonštrukcia kúpaliska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000,- €
- Rekonštrukcia TJ Sklotatran Poltár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000,- €
(Viac na strane 6)
-red-
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Noví majitelia nehnuteľností môžu
podať daňové priznanie už teraz
Oznamujeme občanom, ktorí v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť v katastrálnych územiach Poltár, Zelené alebo Slaná Lehota, že
sú v zmysle zákona o miestnych daniach povinní správcovi dane z nehnuteľností – mestu Poltár podať daňové priznanie do 31. 01. 2021.
Túto povinnosť si však môžu splniť už teraz, nemusia čakať do januára budúceho roka a môžu sa tak vyhnúť návalu, ktorý sa každoročne v januári na daňových oddeleniach miest a obcí opakuje. Je nutné
počkať na uskutočnenie vkladu do katastra nehnuteľností, nakoľko
pre vznik daňovej povinnosti je rozhodujúci dátum zápisu v katastri
nehnuteľností. Následne možno na Mestskom úrade v Poltári v čase
úradných hodín v kancelárii číslo 9 podať daňové priznanie. Nie je potrebné priniesť so sebou žiadne doklady, všetky potrebné údaje si pracovníci mesta zistia z katastra nehnuteľností. Tlačivá na podanie daňového priznania poskytne mestský úrad a pracovníci oddelenia financií, daní a správy majetku mesta ochotne pomôžu s ich vypĺňaním.
Ing. Štefan Kaličiak, Mestský úrad Poltár

Vďaka patrí tým, ktorí darujú krv
Sú okamihy v živote človeka, keď viac ako na čomkoľvek inom
záleží na prinavrátení zdravia. Aj táto myšlienka bola súčasťou
stretnutia bezpríspevkových darcov krvi, ktorých každoročne
na slávnostnej časti zasadnutia poslaneckého zboru oceňuje
mestská samospráva.
Do obradnej siene mesta bolo 2. júla 2020 pozvaných dvanásť bezpríspevkových darcov krvi. V programe, ktorý pripravil zbor pre občianske záležitosti, s hudobnými a speváckymi číslami vystúpili žiačky základnej umeleckej školy.

Za mnohonásobné darcovstvo krvi boli ocenené dve dámy, a to
medailou MUDr. Kňazovického za osemdesiat odberov krvi pani Jana
Teleková a vyznamenaním za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť
II. stupňa pani Viera Brezinová. Striebornú Janského plaketu získal aj
pracovník Mestského úradu v Poltári Ing. Martin Cifranič, ktorý už absolvoval dvadsať odberov krvi. Bola som poctená stretnutím s darcami, mala som príležitosť ďakovať ľuďom, ktorí celkom nenápadne
žijú medzi nami a prejavujú svoju ľudskosť.
Ocenení bezpríspevkoví darcovia krvi:
Bronzová Janského plaketa (udeľuje sa za desať odberov krvi): Zuzana Bartová, Miroslav Kurčík, Ján Macháček
Strieborná Janského plaketa (udeľuje sa za dvadsať odberov krvi):
Radovan Beňa, Martin Cifranič, Marianna Šuleková, Dušan Valentýni
Zlatá Janského plaketa (udeľuje sa dámam za 30 odberov a pánom
za 40 odberov): Valér Gajdošík, Michaela Gyorgyová, Michal Krňan
Medaila MUDr. Kňazovického (udeľuje sa dámam za 80 odberov,
pánom za 100 odberov): Jana Teleková
Vyznamenanie za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť II. stupňa: Viera Brezinová
Menom obyvateľov nášho mesta, menom poslancov mestského
zastupiteľstva, ale aj v mene svojom im vyslovujem naše veľké spoločné ďakujem.
Martina Brisudová, primátorka mesta

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Na Slovensku sa každých desať rokov zisťujú údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch. Ide o údaje demografické, sociálne,
vzdelanostné, ako aj údaje o počte domov i bytov.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 sa bude vykonávať kombinovaným spôsobom získania informácií, a to využitím údajov z registrov a z administratívnych zdrojov, ktoré budú doplnené údajmi

získanými od obyvateľov. Od obyvateľov je potrebné získať tie údaje, ktoré sa nenachádzajú v žiadnych registroch inštitúcií, ako sú napríklad údaje o dochádzaní obyvateľov za prácou, postavení v zamestnaní, o národnosti a náboženskom vyznaní obyvateľov, či údaje o dosiahnutom vzdelaní.
Zdroj: ZMOS
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pripravujeme projekty na rozvoj mesta

Mesto otvorí svoju vlastnú autobusovú stanicu
Stav spevnenej plochy pred železničnou stanicou Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) v Poltári bol dlhodobo v nevyhovujúcom
technickom stave. Začiatkom roku 2019, po zverejnení správy
o stave miestnych komunikácií v meste Poltár na mestskom zastupiteľstve v marci 2019, sa opätovne „otvorila“ téma možnosti jej rekonštrukcie.
S potrebou komplexnej rekonštrukcie bolo v marci 2019 zvolané
pracovné stretnutie za prítomnosti zástupcov ŽSR (ako správcu), SAD
(ako hlavného užívateľa, ktorý sa však nezúčastnil) a mesta Poltár
(ako iniciátora) s cieľom možnej spolupráce pri príprave rekonštrukcie, prípadne spolufinancovania. Na základe rokovania samospráva
podnikla v súčinnosti so zástupcami ŽSR prvé kroky vedúce k prevedeniu vlastníctva pozemku pod spevnenou plochou na mesto Poltár.
Zároveň bol k riešeniu komplexnej opravy prizvaný Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ako vlastník komunikácie III/2669 (Železničná ulica), ku ktorej je táto spevnená plocha priľahlá. Po stretnutí
so zodpovednými pracovníkmi v máji 2019 bolo mestu prisľúbené
zaradenie tejto rekonštrukcie k prejednaniu na krajskom zastupiteľstve. Tento bod bol na krajskom zastupiteľstve odsúhlasený. Nakoľko v tej dobe prebiehala príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa týchto prác a samotné verejné obstarávanie sa natiahlo, nebolo možné pristúpiť k realizácii v roku 2019.
V januári 2020 sa konalo stretnutie, ktoré iniciovalo vedenie mesta Poltár na úrade BBSK v súvislosti s tým, že do konca roka 2019 nebola rekonštrukcia prednádražia realizovaná. Stretnutia sa zúčastnili
zástupcovia spoločnosti VIACORP, zástupca BBSK, primátorka mesta

a vedúca odd. výstavby. Tu mesto Poltár otvorilo možnosť vytvoriť na
danej ploche aj ostrovčeky – nástupištia so zastávkami pre cestujúcich autobusovou dopravou. Následne vzhľadom k uvedeným skutočnostiam mestské zastupiteľstvo na svojom marcovom zasadnutí
na tento účel vyčlenilo finančné prostriedky – 10 000,00 €.
Mesto Poltár rozpracovalo návrh štúdie, zabezpečilo vyjadrenia
o existencii známych inžinierskych sietí v lokalite a prešlo technické
možnosti realizácie so zhotoviteľom chodníka a ostrovčekov – Technické služby Poltár, s. r. o.
K začatiu realizácie rekonštrukcie spevnenej plochy však došlo
až po nástupe frézovacích strojov spoločnosti VIAKORP, s. r. o., dňa
28. 5. 2020. Mesto Poltár bez nástupu frézovacích strojov nemohlo
začať s realizáciou „svojej časti stavby“.
Po odfrézovaní starého krytu spevnenej plochy pristúpilo k ďalším
realizačným prácam aj mesto Poltár. Po stavebnej príprave (osadenie
obrubníkov, rekonštrukcia odvodnenia spevnenej plochy, zhutnenie
porušeného podkladu a úprava spádových pomerov plochy) nakoniec došlo aj k pokládke asfaltového betónu – nového krytu spevnenej plochy spoločnosťou VIAKORP, s. r. o. Túto fázu však výrazne
časovo brzdilo počasie.
V súčasnosti sa pripravuje osadenie dvoch autobusových zastávok, informačných hodín pre cestujúcich, informačnej mapy územia a realizácia vodorovného dopravného značenia. Následne bude
tento priestor pripravený na užívanie pre občanov a návštevníkov
mesta Poltár.
Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov,
životného prostredia a verejného obstarávania

Samospráva iniciovala projekt na obnovu
piatich autobusových zastávok
Mesto Poltár aktuálne podalo žiadosť prostredníctvom miestnej akčnej skupiny na obnovu piatich autobusových zastávok.
Ide o komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu zastávok na pozemkoch vo vlastníctve mesta Poltár.
Projekt sa zameriava na komplexnú rekonštrukciu piatich zastávok v meste Poltár a mestských častiach, na ktoré zachádzajú autobusy. Kľúčové je získať mimorozpočtové zdroje v čase, keď každá
samospráva zápasí s finančnými problémami spôsobenými koronakrízou. V prípade, že mestská samospráva bude úspešná, s realizá-

ciou plánujeme začať budúci rok. Súčasťou jednej zo zastávok na Ul.
školskej by mal byť aj elektronický označník, ktorý prispeje k väčšej
informovanosti cestujúcich o odchodoch a príchodoch autobusov.
„Máme ambíciu aktívne využívať mimorozpočtové zdroje, ktoré prispejú k zefektívneniu cestovania. Po rekonštrukcii autobusovej
stanice je to ďalší krok k zvýšeniu komfortu cestujúcich a skrášľovaniu verejných priestorov v meste,“ informovala Martina Brisudová,
primátorka mesta.
-red-
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Novou prednostkou Okresného úradu
v Poltári je Svetlana Václavíková
Vláda vymenovala 53 nových prednostov okresných úradov, ktorí majú byť garantami očisty miestnej štátnej správy od korupcie.
Minister vnútra predložil personálny návrh na odvolanie prednostov 53 okresných úradov a zároveň na vymenovanie nových na zasadnutí kabinetu v stredu 15. júla 2020. Vláda na základe § 2 ods. 2
zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy dovtedajších prednostov odvolala k 15. júlu a 31. júlu, nových prednostov vymenovala k 16. júlu a k 1. augustu. Ďalší traja majú byť vymenovaní v najbližšej dobe.
Verejnosť mohla cez webovú stránku odoslať podnety na nominantov na prednostov, prišlo ich 970. Z nich bolo 30 % relevantných, s ktorými nominantov konfrontovali. Vďaka hlasu verejnosti nevymenovali 14 kandidátov, pretože podnety nedokázali vyvrátiť. Prednostovia sa podľa ministra Romana Mikulca vyberali na základe toho, či
mali skúsenosti s vedením ľudí, činnosťou vo verejnej správe, ako
aj na základe personálnej a charakterovej integrity. Vybrať je po-

Prognóza: Ekonomika
klesne v roku 2020 o 9,8 %
Slovenská ekonomika v dôsledku globálnej pandémie klesne
v roku 2020 o 9,8 %. Nižší bude domáci aj zahraničný dopyt, firmy
odložia investície. Trh práce výrazne oslabí, nezamestnanosť vzrastie
a mzdové tlaky ustúpia. Podporou bude len vládna spotreba. V druhej polovici roka sa začne ekonomika postupne zotavovať, čo vytlačí rast HDP v roku 2021 na 7,6 %. Ekonomika ostane na celom horizonte podchladená a predkrízovú úroveň doženie až koncom roku
2022. Prognóza je postavená na rozpočtových cieľoch predstavených v Programe stability. Hlavným negatívnym rizikom je opätovné rozšírenie nákazy, ktoré by recesiu prehĺbilo. Naopak, nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti by ekonomike pomohol.
Ekonomická aktivita spomalila na Slovensku už koncom prvého
štvrťroka. Znížili sa najmä investície a nezvyčajne prudko sa zhoršil
aj zahraničný obchod. Očakávame, že v druhom štvrťroku dosiahne výkon ekonomiky dno, keď sa k poklesu priemyselnej a stavebnej aktivity pridá aj spotreba domácností. Najviac budú výpadkom
spotreby zasiahnuté sektory ubytovania a stravovania, čo už naznačili aprílové údaje z eKasy a maloobchodných tržieb. Počas trvania
obmedzení klesli výrazne aj predaje automobilov či oblečenia. Výpadok spotreby budú čiastočne tlmiť vyššie tržby supermarketov, drogérií a lekární. Gro aktivity ľudí sa totiž presunulo z práce a škôl do
domácností, čo ľudia zohľadnili pri nákupoch.
Uvoľnenie opatrení po celej Európe by malo priniesť postupné oživenie ekonomiky v druhej polovici roku 2020. Návrat k normálu bude
však naprieč sektormi nerovnomerný. Kým od druhej polovice mája
prevyšujú maloobchodné tržby z eKasy úroveň z februára, tržby reštaurácií a ubytovacích zariadení zaostávajú v polovici júna za predkrízovými úrovňami o 10 %, resp. 60 %. Výkon exportne orientovaného priemyslu bude tiež stúpať len postupne. Cezhraničná mobilita bola ešte začiatkom júna utlmená, keď počet najazdených kilometrov a prechodov hraníc nákladnou dopravou zaostávali medziročne o 13 %, resp. 20 %. Voľné kapacity sa tak v ekonomike napĺňajú len pozvoľne, čo dokumentuje aj spotreba elektriny, ktorá bola
v tomto období nižšia medziročne o 10 %.
Zdroj: MF SR

trebné ešte 16 prednostov. Tých
budú vyberať podobným spôsobom, pričom chcú do procesu ešte
viac zapojiť verejnosť.
Minister Roman Mikulec verí, že
noví prednostovia si budú svoje
povinnosti plniť svedomito, profesionálne a odborne.
Zdroj: MV SR (krátené)

K 15. júlu 2020 vláda odvolala Ing. Pavla Gavalca z funkcie prednostu Okresného úradu v Poltári a na tento post vymenovala
Mgr. Svetlanu Václavíkovú. Novej prednostke želáme veľa pracovných a osobných úspechov.

Rozlúčka s deviatakmi

Posledný deň v školskom roku sme sa rozlúčili so žiakmi deviatych
ročníkov - posledným zvonením, spevom a dobrou náladou, ktorú
bolo počuť naďaleko, tradične vo svojich triedach spolu s triednymi
učiteľmi. V mene primátorky Martiny Brisudovej sa žiakom prihovoril poslanec Mestského zastupiteľstva v Poltári Ján Skýpala. Neskôr sa
ujali slova riaditelia škôl, aby im popriali do ďalšej životnej etapy len
to najlepšie. Želáme im rovnako úspešný štart do ďalšieho školského
roka na stredných školách a do budúcnosti veľa šťastia a úspechov.
-red-

Hľadám si domov
Predstavujeme psíka, ktorého sme našli túlať sa na Prievrane. Volá sa Atos. Má asi štyri
mesiace. Ide o kríženca nemeckého ovčiaka väčšieho vzrastu,
ktorý potrebuje zabezpečený
pozemok a vyšší plot.
Dúfame, že si nájde domov,
kde mu bude poskytnutá starostlivosť a pozornosť.
Pokiaľ by ste Atosovi chceli ukázať, že život vie byť aj pekný,
ozvite sa nám. Informovať sa môžete na Mestskom úrade v Poltári. Za záujem ďakujeme.
-red-
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Vybrané investičné akcie mesta Poltár
Rozšírenie cintorína

Rozšírenie mestského cintorína v Poltári plánujeme v južnej časti cintorína pri dome smútku. Pre rozšírenie cintorína je geometrickým plánom určená parcela CKN 2561/37 o ploche 1214 m2. V rozšírenej časti cintorína je navrhovaných 96 hrobových miest o rozmeroch 0,9 x 2,00 m a v kolumbáriu dĺžky 59,50 m, ktoré bude zároveň
oporným múrom o výške 2,30 - 2,50 m zo strany chodníka a 1,00 m
zo strany existujúceho cintorína bude 116 urnových miest. V rozširovanej časti cintorína je navrhovaný chodník o šírke 2,25m a dĺžke
150,30 m, v mieste kolumbária bude chodník rozšírený na 3,20 m.
Oplotenie novej časti bude z betónových stĺpikov a betónových plotových dosiek o výške 2,00 m a dĺžke 185,07 m.

Kanalizácia Továrenská ulica

Počet obyvateľov bývajúcich v nehnuteľnostiach, ktoré budú napojené do stoky „C“ na Ul. továrenskej, je v súčasnosti 88. Navrhovaná
splašková kanalizácia je situovaná v okraji vozovky miestnej komunikácie, resp. v chodníku. Kanalizácia z Továrenskej ulice stoka “C1“ DN
300 o dĺžke 110,00 m a kanalizácia z Technických služieb, s. r. o. - stoka “C2“ DN 300 o dĺžke 55,00 m bude trasovaná po ulici a zaústená do
existujúcej splaškovej kanalizácie pred ČS v mieste križovania Továrenskej ulice a Ulice 9. mája výtlakovým potrubím DN65 o dĺžke 161,00 m.

Rekonštrukcia Krištáľ

Na budove reštaurácie Krištáľ navrhujeme celkovú opravu strešného plášťa z dôvodu častého zatekania. V minulosti sme realizovali viacnásobné lokálne opravy, ktoré však situáciu s pretekaním nevyriešili a vnútorné priestory – stropy a steny sú ďalej podmáčané.
Preto navrhujeme celkovú výmenu strešnej krytiny plochej strechy
v celej výmere za novú.

Rekonštrukcia cesty na Továrenskej ulici

Po dokončení realizácie stavby kanalizácie na Ulici továrenskej
bude potrebné obnoviť už dnes zničený kryt miestnej komunikácie
v rozsahu cca 1250 m2, a to od križovatky s Ulicou 9. mája po vstup

do areálu bývalých tehelní a lokálne opraviť chodník na tejto ulici
v rozsahu poškodenia stavbou kanalizácie.

Cesty pri garážach – potrebné financovanie

SO – 01 Komunikácie a spevnené plochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212 000 EUR
SO – 02 Dažďová kanalizácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 EUR
• projektová dokumentácia bola prevzatá 16. 10. 2019
• plošná výmera cesty 425 + 716 m2 (dve vetvy)
• plošná výmera vjazdov do dvorov medzi garážami 2 036 m2
• šírka komunikácie 4,0 m (asfaltový betón obrusný)
• predpoklad odkopávok a prekopávok pod cestným telesom cca
640 m3
• dažďové vody budú zvedené do uličných vpustí v cestnom telese - dažďová kanalizácia je naprojektovaná v dĺžke 292 m z potrubia PVC-U priemerov DN400 a DN 300, kanalizačné šachty sú z betónových prefabrikátov TBZ
• PD uvažuje aj s odvodnením garážových dvorov
• predpoklad 421 m3 výkopových prác pri odvodňovaní
Aktuálny stav:
• dotknuté organizácie boli požiadané o vyjadrenie k projektu
• následne pristúpime k územnému konaniu pre túto stavbu
• elektronicky sme kontaktovali dotknuté organizácie so žiadosťou
o vyjadrenia

Rekonštrukcia kúpaliska

Na mestskom kúpalisku je potrebné rekonštruovať technologické
rozvody od strojovne do bazénov, ktoré sú nefunkčné. V bazéne preto
nie je možné dodržať potrebnú výmenu vody, čo nezodpovedá hygienickým normám. V nefunkčnom stave je aj čistiareň odpadových vôd,
ktorá je umiestnená na vývode kanalizácie z areálu kúpaliska. Okrem
týchto finančne najnáročnejších opráv je potrebné opraviť vstupné
brody k bazénom, ktorých betónové konštrukcie sa rozpadávajú, a tiež
je potrebné uskutočniť lokálne opravy spevnených plôch, schodiska,
vnútorných omietok, veže pre plavčíka, schodíkov do bazénov a pod.
Ing. Martin Cifranič, MsÚ Poltár

Základná investícia do mestského kúpaliska je nevyhnutná
Mestské kúpalisko v Poltári bolo sprístupnené v júli 2002 a odvtedy neprešlo výraznejšou rekonštrukciou. Jeho obnova je tak
hlavným dôvodom toho, prečo zostalo v aktuálnej letnej sezóne mimo prevádzky. Mestská samospráva už vyčlenila na základné opravy sumu 100 tisíc eur. Kúpalisko by mohlo byť verejnosti k dispozícii už budúce leto.
Z dôvodu epidémie vírusu COVID-19 zostávajú zatvorené niektoré slovenské kúpaliská. Dôvodom v prípade exteriérových kúpalísk je časová náročnosť prípravy uvedenia do prevádzky. Poltárska mestská samospráva preto pôvodne plánovala riešiť menšie
opravy kúpaliska a využiť tak nútenú uzáveru, resp. odloženie otvorenia letnej sezóny v roku 2020. Podrobnejší prieskum technologických zariadení a vedení však odhalil,
že mestské kúpalisko a jeho technológia je
v zlom technickom stave a vyžaduje si rozsiahlejšiu rekonštrukciu, než sa pôvodne
predpokladalo. O jeho stave, ďalšom osude a možnosti financovania opráv rokovala mestská rada aj mestské zastupiteľstvo.

Výsledkom je vyčlenenie základného balíka finančných prostriedkov v sume stotisíc eur na jeho rekonštrukciu. „Problémové sú najmä technologické rozvody a vymeniť potrebujeme aj čističku odpadových vôd. Vysprávky si po rokoch užívania zaslúži aj interiér obslužnej
budovy kúpaliska a nutná je aj rekonštrukcia spevnených plôch v exteriéri,“ hovorí primátorka mesta Martina Brisudová.
Mestská samospráva každoročne dotuje kúpalisko z vlastných
zdrojov. Strata za posledných osem rokov predstavuje sumu takmer
160 tisíc €. Mesto v poslednom čase do kúpaliska investovalo 35
tisíc eur na nákup tepelných čerpadiel a takmer 40 tisíc eur na nákup fólií do bazénov. Ďalšou plánovanou investíciou je vybudovanie wellnes centra v sume viac ako 50 tisíc €.
„Prevádzkovanie kúpaliska je pre mesto síce
nerentabilné, na druhej strane však ponúka
cenovo dostupné služby našim obyvateľom,
najmä rodinám s deťmi. Preto verím, že vďaka investíciám budeme pripravení v budúcom
roku ponúknuť kvalitnejšie služby našim občanom a návštevníkom kúpaliska,“ dodáva
primátorka Poltára.
Ing. Martin Cifranič, MsÚ Poltár
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Účelovú komunikáciu medzi garážami
plánujeme komplexne rekonštruovať
Oprava účelovej komunikácie medzi garážami a priľahlých spevnených plôch na Ulici 13. januára je problémom, ktorý dlhodobo
trápi dotknutých majiteľov garáží. Preto sa vedenie mesta Poltár
rozhodlo vyriešiť túto situáciu komplexne. V predchádzajúcich
obdobiach bola oprava účelovej komunikácie riešená v rámci
údržby ciest vyrovnávaním nerovností štrkodrvou, čo však bolo
iba krátkodobým riešením.
Vzhľadom k tomu, že problémom nie je iba rekonštrukcia prístupovej komunikácie, ale aj odvádzanie dažďových vôd, začalo nové
vedenie mesta v roku 2019 s prípravou projektovej dokumentácie.
Následne bolo vybudovanie dažďovej kanalizácie zahrnuté do návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 s tým, že asfaltovanie účelovej komunikácie a priľahlých spevnených plôch medzi garážami plánuje
mesto dofinancovať prerozdelením záverečného účtu v roku 2020.
Dažďová kanalizácia je projektovaná v dĺžke 292 metrov. V prvom
kroku majú byť dažďové vody zvedené do uličných vpustí v cestnom
telese. V rámci projektovej dokumentácie sa uvažuje aj s odvodnením garážových dvorov, kde predpokladáme cca 421 m3 výkopových prác. Po odvedení dažďových vôd máme záujem pokračovať
v asfaltovaní prístupovej komunikácie, pričom plošná výmera cesty
prestavuje 425 + 716 m2. Celková cena diela je vyššia ako 260 tisíc €.
K spomínanej realizácii diela vedie povoľovací proces, v zmysle kto-

rého mesto Poltár požiadalo dotknuté organizácie o vyjadrenie
k projektu pre túto stavbu a následne pristúpi k územnému konaniu. Po vydanom a právoplatnom územnom rozhodnutí požiada
o stavebné povolenie. Až právoplatné stavebné povolenie oprávňuje mesto Poltár ako stavebníka začať so stavebnými prácami v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie. Vybavovanie územného a stavebného konania býva zväčša zdĺhavý a pomerne náročný proces, kde na vyjadrovanie súhlasov správcov sietí a iných dotknutých orgánov je zákonom stanovená lehota.
Mesto Poltár detailne pozná problematiku prístupovej cesty ku garážam, preto v rámci navrhovaných investičných akcií mesta mestské
zastupiteľstvo na návrh primátorky v rozpočte na rok 2020 schválilo
financovanie dažďovej kanalizácie v sume viac ako 50 tisíc eur. Ďalšie
financie v sume 200 tisíc eur primátorka navrhla vyčleniť prerozdelením rezervného fondu. Aktuálne mesto Poltár pristúpilo k návozu štrkodrvy v objeme 13 ton a k následným dočasným úpravám terénu.
Vedenie mesta Poltár má záujem rekonštruovať prístupovú cestu
ku garážam, čo deklaruje prostredníctvom aktívnej práce v prospech
komplexného vyriešenia uvedeného problému.
-red-

Navrhnite laureátov na ocenenie mesta
Mesto Poltár pripravuje podujatie „Dni mesta Poltár“, ktoré bude
pestrou mozaikou prezentácie jeho dejín a občanom mesta priblíži tradíciu tehliarskej výroby a hrnčiarstva pri príležitosti 774.
výročia založenia mesta.
Počas konania osláv Dní mesta Poltár, ktoré sa budú konať 19. septembra 2020, budú udelené verejné ocenenia „Cena mesta Poltár“
a „Cena primátorky mesta“.

Cena mesta Poltár

Cenu mesta Poltár môže udeliť Mestské zastupiteľstvo v Poltári za
vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

Cena primátorky mesta

Túto cenu udeľuje primátorka mesta Poltár obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech
samosprávy mesta a rozvoja mesta, za vynikajúce tvorivé výkony,
významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej,
umeleckej, kultúrnej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej
činnosti.
Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta,
poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne,
kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské
a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta.
V návrhu na verejné ocenenie je potrebné uviesť:
- základné údaje navrhovaného jednotlivca alebo kolektívu
- aktuálne kontaktné údaje (telefonický a mailový kontakt) navrhnutého

- aktuálne kontaktné údaje (telefonický a mailový kontakt) navrhovateľa
- krátky text (prípadne aj informácia o životnom jubileu), ktorý výstižne charakterizuje dôvod ocenenia, a ktorý bude v prípade ocenenia uvedený na listine
- stručný prehľad pôsobenia (alebo životopis) navrhovaného jednotlivca, resp. kolektívu so zameraním na oblasť, ktorá súvisí s návrhom
na ocenenie, a to vo forme uceleného textu v rozsahu 1 strany A4
(formulár: na www.poltar.sk alebo v Podateľni MsÚ)
Termín uzávierky na predloženie návrhov na Cenu mesta Poltár
je 15. august 2020.
Termín uzávierky na predloženie návrhov na Cenu primátorky mesta je 15. august 2020.
Adresa pre zasielanie návrhov:
-	písomne: Mesto Poltár, Mestský úrad, Železničná 489/1, 987 01
Poltár
- e-mailom: mesto@poltar.sk, andrea.wiednerova@poltar.sk
-aw-
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KRÁTKE SPRÁVY

Medzinárodný deň detí
sme oslávili aj v Poltári

Školstvo počas letných prázdnin
Školský rok s jeho najdlhším prerušením vyučovania v histórii sa
skončil. Obnovenie vyučovania v zmysle jednotlivých fáz od 1. júna
do 30. júna sa uskutočnilo vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár. Napriek mnohým obavám bol proces školského vyučovania a činnosť školských zariadení celkovo bezproblémový. Môžeme povedať, že jeden z aktuálnych sloganov počas pandémie COVID – 19 Spolu to zvládneme sa naplnil. Počas celého leta
bude zabezpečená prevádzka materských škôl s výnimkou posledného augustového týždňa.
-red-

V auguste začnú letné školy

Prvý júnový deň sa tento rok niesol nielen v znamení Medzinárodného dňa detí, ale bol zároveň aj opätovným otvorením brán škôl
po prerušenej prevádzke spôsobenej šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom (COVID-19). Primátorka mesta Martina Brisudová pri tejto príležitosti navštívila školy v meste Poltár, aby
školákov a škôlkarov privítala, pri príležitosti ich sviatku pozdravila a obdarovala malým darčekom. Všetkým deťom, pedagogickým
i nepedagogickým zamestnancom zaželala úspešný návrat do školských zariadení.
-red- Foto: MsÚ Poltár

Oznam

Žiaci základných škôl môžu v posledných troch augustových týždňoch navštevovať letné školy. Podmienky výzvy zverejnenej začiatkom júna ministerstvom školstva splnilo 242 z celkového počtu 244 žiadateľov. Sú medzi nimi aj obe základné školy z Poltára.
Na základe ohodnotenia jednotlivých žiadostí ministerstvo rozdelilo 372 600 eur pre 242 oprávnených žiadateľov. Letné školy, ktoré
môžu žiaci navštevovať od 10. do 28. augusta 2020 vždy od pondelka do piatka, sú dobrovoľné. Vzdelávanie má zážitkový, hravý a tvorivý charakter. Ich cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku pandémie. „Som veľmi rada, že sa obe naše základné školy na základe výzvy
ministerstva a podnetu od zriaďovateľa - mesta Poltár - do projektu zapojili a boli úspešné. Základná škola Školská bola podporená sumou 2
600 € a Základná škola Slobody sumou 2 400 €. Verím, že letná škola
bude prínosom pre našich školákov pri návrate do škôl v novom školskom roku,“ hovorí primátorka Martina Brisudová.
-red-

Ako vzdelávať predškoláka Príprava nového školského roka
Počas prázdnin bude mesto zabezpečovať aj prípravu školského
v domácom prostredí
Vážení rodičia,
mesto Poltár v tejto mimoriadnej a pre nás
všetkých náročnej situácii prichádza so zaujímavou ponukou vzdelávacích aktivít, hier,
videopríbehov s úlohami a pracovnými listami pre predškolákov, ktoré môžete s deťmi
priebežne realizovať v domácom prostredí.
Aktivity nájdete na webovej stránke:
https://abcskolka.sk.
Pri vstupe sa nepožaduje žiaden špeciálny softwér, okrem pripojenia na internet.
Užívateľské konto vám bude pridelené. Zvolíte si len svoje prihlasovacie údaje. Ďalšie informácie vám poskytnú učiteľky z materských škôl.
Pripravené sú pre vás aj základné úlohy
a testy k školskej pripravenosti, čím vášmu
dieťaťu uľahčíte prechod do školy.
A to všetko už od toho času do konca mesiaca september.
Prajeme vám príjemnú zábavu a radosť
z aktivít na vzdelávacom portáli ABC škôlka.
Mgr. Renáta Melicherová, Spoločný školský úrad

roka 2020/2021, najmä rekonštruovať budovy materských škôl. Aj
napriek nepriaznivej situácii vo financovaní miest a obcí mesto našlo potrebné finančné zdroje. Prostredie sa tak pre deti stane krajším a bezpečnejším. Všetkým škôlkarom a školákom želáme pekné
prázdniny a zamestnancom škôl príjemnú dovolenku. Veríme, že nový
školský rok 2020/2021 začneme v bežnom zdravom režime. -red-

Skrášľovanie dvorov materských
škôl
Obe naše materské školy čaká toto leto obnova. Začali sme so skrášľovaním škôlkarských dvorov.
Kým v Materskej škole Kanadská sme vynovili vstupný chodník, v Materskej škole Sklárska to na dvore zasa hýri farebnosťou. O natieranie
vonkajších priestorov a maľovanie čarovných postavičiek sa postarali
šikovní rodičia a zamestnanci škôlky.
-red-
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Informácie o prevádzke materských škôl počas letných prázdnin
Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Poltár počas letných prázdnin je realizovaná v súlade s § 2 ods. 6
vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a podľa schváleného
harmonogramu ich prevádzky v jednotlivých týždňoch mesiacov
júl – august 2020.
Júl 2020:
• od 1. júla 2020 do 3. júla 2020 v Materskej škole, Kanadská 19
v Poltári
• od 1. júla 2020 do 31. júla 2020 v Materskej škole, Sklárska 34
v Poltári
• od 13. júla 2020 do 31. júla 2020 v Materskej škole, Kanadská 19
v Poltári

August 2020:
• od 3. augusta 2020 do 14. augusta 2020 v Materskej škole, Kanadská 19 v Poltári
• od 17. augusta do 21. augusta 2020 v Materskej škole, Sklárska
34 v Poltári
Bližšie informácie dostanete na týchto kontaktoch:
-	pani Mgr. Ivana Trhanová, riaditeľka Materskej školy, Sklárska 34,
Poltár, tel: 047/422 33 48
-	pani Alica Hajdamárová, riaditeľka Materskej školy, Kanadská 19,
Poltár, tel: 047/422 24 88
Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Poltár po letných prázdninách začne od 2. septembra 2020 (streda).
Mgr. Renáta Melicherová, Spoločný školský úrad Poltár

Máme vlastnú mestskú kompostáreň
Mesto Poltár v máji tohto roku vybudovalo vlastnú mestskú kompostáreň. Má slúžiť na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
odpadu z údržby mestskej zelene, ale aj od občanov mesta. Nachádza sa na Ulici továrenskej, v areáli bývalých Ipeľských tehelní.
Mestská samospráva zvolila podľa zákona o odpadoch vybudovanie kompostárne - zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) do 100 ton ročne. V kompostárni sa uskutoční zhodnocovanie BRO (odpad zo zelene – tráva, lístie, menšie konáre, piliny, šupky z ovocia a zeleniny a pod.) technológiou aeróbneho
kompostovania.
Finančné prostriedky na vybudovanie mestskej kompostárne boli
poskytnuté Úradom vlády SR vo výške 15 000 €. Stavebné práce, ktoré realizovali Technické služby Poltár, s. r. o., pozostávali z vybudovania
oplotenia, vstupnej brány, kamerového systému a unimobunky. Samospráva momentálne hľadá finančné prostriedky na zakúpenie mechanizácie, ktorá zefektívni prípravu a spracovanie materiálov na kompostovanie, prekopávanie zakládky a celkovú manipuláciu s kompostom.
Mesto Poltár doteraz vyvážalo biologicky rozložiteľný odpad do
kompostárne vo Veľkých Dravciach. Zriadenie vlastnej mestskej kompostárne pomôže znížiť náklady na vývoz biologicky rozložiteľného
odpadu a tiež sa očakáva zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu vyvezeného na skládku.
Občania, ktorým domáci kompostér nepostačuje, prípadne vlastný kompostér nemajú, budú môcť odovzdať biologicky rozložiteľný
odpad v pondelok a v piatok od 12.30 do 15.00 hod. V prípade sviatkov bude kompostáreň otvorená najbližší pracovný deň.
-mk-

Oznam

Prejaviť úctu zosnulým možno aj prejavením úcty k prírode.
V tejto súvislosti zvážte, vážení občania, používanie umelých kvetov a vencov na miestach posledného odpočinku. Umelé plastové
kvety prispievajú k enormnému znečisťovaniu životného prostredia. Často končia na skládke, kde sa spolu s iným odpadom rozkladajú niekoľko desaťročí. Odporúčame priniesť na hroby živé alebo
sušené kvety. Vyzerajú estetickejšie a ich vôňa sa nedá ničím nahradiť. Mesto Poltár ďakuje pozostalým, ktorí uprednostnia živé kvety
pred umelými, a tým znižujú ekologickú záťaž na životné prostredie.
-red-
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Polícia upozorňuje

Nenechávajte v letných horúčavách
v zaparkovaných autách deti ani zvieratá
Verejnosťou každoročne otrasú prípady, keď rodičia kvôli nepozornosti a hektickému životnému štýlu zabudnú v aute svojich miláčikov – a to nielen malé deti, ale aj zvieratá. Do preventívnej kampane
„Nezabudni na mňa v aute" preto polícia zahrnula aj psíkov ponechaných v rozhorúčenom vozidle. Ponechanie psa bez dozoru vo vozidle,
ktoré nie je na tento účel prispôsobené, je veľkým rizikom. Vozidlá určené na prevoz živých zvierat musia mať dokonale zabezpečené vetranie, teda prístup čerstvého vzduchu a odvádzanie nadmernej vlhkosti a tepla z vozidla. Aj napriek tomu je potrebné zabezpečiť zvieraťu časté venčenie a dostatočný príjem tekutín. Ponechanie zvieraťa
v rozhorúčenom aute možno riešiť v rovine priestupku vo veterinárnej

Pomoc obetiam
trestných činov
Mesto Poltár informuje občanov o možnosti pomoci obetiam trestných činov formou realizácie projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov“ pod gesciou
odboru prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V rámci tohto projektu boli v krajských mestách zriadené informačné kancelárie pre obete.
Služby sú určené pre občanov, ktorým spôsobením trestného činu:
• bolo ublížené na zdraví
• bola spôsobená škoda – majetková, morálna, iná
• boli porušené či ohrozené zákonom chránené práva alebo slobody
Pomoc informačnej kancelárie môžu vyhľadať aj príbuzní obete
a občania, ktorí žili v domácnosti alebo boli odkázaní na osobu, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť. Odborníci vám poskytnú
základné informácie a poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti a usmernia vás ako ďalej postupovať.
Úradné hodiny: Pondelok – Štvrtok: 8.00 – 15.00 hod.
		
Piatok:
8.00 – 14.00 hod.
Kontakt: Informačná kancelária Banská Bystrica
		
Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica
		
tel.: 0961/605 790
Facebook: Prevencia kriminality www.prevenciakriminality.sk

oblasti, za ktorý hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1 000 eur. Za
určitých okolností môže mať skutok aj trestnoprávnu dohru v podobe trestného činu týrania zvierat, za ktorý hrozí trest odňatia slobody
až na dva roky, v závažnejších prípadoch až na päť rokov. Ponechanie
dieťaťa v aute môže mať trestnoprávnu dohru. V takýchto prípadoch
môže ísť o trestný čin opustenia dieťaťa, ktoré si nevie pomôcť samo,
kde hrozí jeden až päť rokov väzenia, pri deťoch mladších ako šesť rokov až 10 ročné väzenie. Osoba môže navyše čeliť aj obvineniu z ublíženia na zdraví či v krajnom prípade z usmrtenia, ak takéto konanie
viedlo k poškodeniu zdravia či k smrti dieťaťa.
Zdroj: MVSR krátené

Policajný zbor v súvislosti
s pandémiou COVID-19
• u
 pozorňuje seniorov, aby boli obozretní
voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin (napr. meranie teploty, predaj filtrov, ochranných rúšok, dezinfekčných gélov a pod. ) a žiadajú
od nich peniaze
• o
 dporúča seniorom, aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú
• v
 yzýva seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov alebo vkladných knižiek a nedávali
peniaze osobám, ktoré nepoznajú
• o
 dporúča seniorom, aby nevpúšťali cudzie osoby do svojich
príbytkov a boli opatrní pri internetových nákupoch a overili si
predajcov e-shopov
• ž iada seniorov, aby v prípade, ak na nich niekto vyvíja nátlak
alebo sa cítia ohrození, ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.
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Blahoželáme
Pozývame vás
našim jubilantom na Dni mesta Poltár
Po uvoľnení opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID
19 sme sa opäť vrátili k návštevám jubilantov.
V mesiacoch marec, apríl, máj
2020 si pripomenuli okrúhle životné jubileum: Mária Ňuňuková, Július Kurčík, Elena Kurčíková, Viera Antalíková, Sabina
Gregorová, Július Mužík, Gejza Radič, Ida Halašiová, Milan
Gablas, Katarína Luptáková,
Ján Smolec, Ladislav Futó a Paulína Račková.
Aj keď sme gratulovali neskôr, boli to pekné chvíle vďaky a uznania. Tešíme sa na ďalšie príjemne strávené momenty s našimi seniormi, z ktorých čerpáme energiu, radosť a životné skúsenosti. Srdečne všetkým blahoželáme.
JUDr. Bronislava Garajová, zástupkyňa primátorky

S koloritom nášho mesta sa celkom prirodzene spájajú septembrové dni mesta. Ich symbolom bolo minulý rok sklárstvo a tento rok
ním bude tehliarsky a hrnčiarsky kumšt. Hrnčiarske a tehliarske výrobky nebudú chýbať v ponuke tradičných jarmočníkov čarujúcich
z hliny ani tento rok. Celkom určite vás na tradičný trh priláka aj vôňa
medovníkov alebo sa pokocháte výrobkami z dielne majstrov sklárov, kováčov či hrnčiarov. Čaká vás zmes vôní, farieb a chutí, napríklad aj lahodných gombovcov so slivkovou náplňou a makovou posýpkou. Veríme, že tak ako pred rokom bude priehrštie dobrej nálady lákadlom pre Poltárčanov i návštevníkov nášho mesta. Dni mesta sa uskutočnia 18. a 19. septembra 2020 na námestí pred kultúrnym domom. Každý je srdečne pozvaný.
-red-

Vážení občania,
mesto Poltár pri príležitosti podujatia „Dni mesta Poltár –
tradícia tehliarstva a hrnčiarstva“, ktoré sa bude konať
18. a 19. septembra 2020, kontaktuje občanov, ktorí majú
k dispozícii staršie historické fotografie nášho mesta, fotografie dokumentujúce tehliarsku výrobu alebo výrobky z hliny
s prosbou o ich zapožičanie.
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POZOR
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Fotografie a výrobky týkajúce sa tehliarskej a hrnčiarskej vý-
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Činnosť Zariadenia sociálnych služieb
v Poltári počas pandémie COVID - 19
Udalosti a obmedzenia posledných mesiacov, ktoré ešte sčasti pretrvávajú, neočakával nikto
z nášho personálu a hlavne z obyvateľov, ktorí už čo to prežili a veľa
si pamätajú. Neboli sme pripravení na zmeny a opatrenia, ktoré bolo nevyhnutné prijať na zabránenie vzniku a šírenia ochorenia COVID – 19 zvlášť v komunite, ktorá patrí v súvislosti s týmto
ochorením medzi najrizikovejšiu
a najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva. Následky vírusu pre skupinu seniorov väčšinou s chronickými ochoreniami by mohli mať fatálne následky.
Zariadenie sociálnych služieb v Poltári ihneď reagovalo na vyhlásenie Ústredného krízového štábu SR a dňa 6. marca 2020 uzavrelo
svoju prevádzku. Z dôvodu ochrany našich klientov bol vydaný zákaz návštev, zákaz nosenia vecí klientom a zákaz účasti na hromadných podujatiach.
Začali sme pracovať v uzatvorenej prevádzke. Prvoradou úlohou
bolo informovať personál, klientov a príbuzných o celosvetovej pandémii ochorenia COVID – 19, o dôvodoch zmeny v činnosti zariadenia, o prevencii ochorenia a o kompetentnými orgánmi vydaných
rozhodnutiach o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.
Napriek obmedzeniam zariadenie poskytovalo svojim obyvateľom služby a starostlivosť v plnom rozsahu. Pre našich klientov bol
najbolestivejšie prijatý zákaz návštev, ktorý narušil pravidelný osobný kontakt klientov s príbuznými. Mnohí v tomto období zostali so
svojimi príbuznými už len v telefonickom kontakte, niektorých klientov s priestorovým odstupom navštívili, aby sa aspoň na chvíľu videli. Príbuzným sme ponúkli možnosť komunikácie prostredníctvom
videohovoru, ktorú počas tohoto obdobia využívali.
Najťažšiu a najdôležitejšiu úlohu počas tohto obdobia mal personál zariadenia. Každý jeden pracovník si uvedomoval svoju zodpovednosť voči skupine najzraniteľnejších obyvateľov. Svojej práci
museli prispôsobiť a obmedziť svoj osobný život, aby z bežného života ochorenie nepriniesli do zariadenia. Nedostatok rúšok v počiatočnej fáze sme riešili z vlastných zdrojov, vďaka čomu sme zabezpečili rúška pre zamestnancov zariadenia, klientov, ale aj obyvateľov mesta Poltár.

Nie každý z klientov dokázal
túto situáciu s pokojom prijať, báli
sa o seba, o svojich príbuzných.
Pracovníci zariadenia neustále komunikovali s klientmi, informovali ich o situácii a zmenách a hlavne aspoň sčasti sa snažili zmierniť
chýbajúci kontakt s príbuznými.
Naši obyvatelia boli zvyknutí pravidelne denne sa stretávať
a zúčastňovať sa aktivít v spoločenskej miestnosti. Z dôvodu preventívnych nariadení bola sociálna práca obmedzená len na individuálnu prácu alebo prácu v malých skupinách. Aktivizáciou klientov
priamo v obytných miestnostiach sme sa snažili predchádzať negatívnym dôsledkom karantény a izolácie. Priaznivo na klientov vplýval
pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a kontakt so spoluobyvateľmi.
Mnohí obyvatelia informácie o ochorení získavali z médií. Našou
snahou bolo informovať klientov takou formou, aby sme nevytvárali v zariadení atmosféru strachu a paniky. Snažili sme sa hlavne upozorňovať a opakovať dodržiavanie základných hygienických opatrení a pravidiel pre prevenciu. Na nástenkách vo všetkých priestoroch zariadenia sme zverejnili ľahko čitateľné príkazy a preventívne
hygienické opatrenia. Našou prioritou bolo situáciu upokojiť a vzájomne sa ubezpečiť, že situáciu zvládneme. V zariadení boli v súlade s nariadeniami vytvorené izolačné miestnosti pre klientov, ktorí sa vrátili z hospitalizácie a bola im nariadená 14-dňová karanténa.
V súčasnej dobe sa opatrenia v sociálnych službách postupne uvoľňujú. Posledné dva týždne môžu príbuzní navštíviť svojich blízkych,
sú povolené vychádzky, hoci ešte v obmedzenej forme s dodržiavaním prísnych hygienicko-epidemiologických požiadaviek. O obsahu
podmienok uvoľňovania sú klienti a príbuzní informovaní.
Pomaly sa činnosť zariadenia vracia do pôvodného režimu. Sme
nesmierne radi, že sme túto nečakanú situáciu, na ktorú sme pred
jej vypuknutím neboli pripravení, zvládli. Podarilo sa nám to hlavne
vďaka vzájomnej spolupráci, zodpovednému prístupu celého nášho
personálu k tejto náročnej práci zvlášť v tomto období a jeho milému
a ľudského prístupu v starostlivosti o klientov. Veľká vďaka a obdiv
patrí aj našim seniorom, ktorí napriek svojmu veku a ochoreniam rovnako zodpovedne pristupovali k dodržiavaniu všetkých obmedzení.
Mgr. Helena Golianová, foto mesto Poltár
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