Číslo 5/2020 Zima 2020

Poltársky

občasník

NÁZOV RUBRIKY 1

Poltársky
www.poltar.sk

www.poltar.sk

Ročník I.

občasník
ZIMA 2020

Vážení
občania,

Číslo 5/2020

Vianočný pozdrav
Svetlo Vianoc,

nastal čas bilancovať a poďakovať sa všetkým, ktorí pomáhajú
dobrým veciam a naštartovaniu
rozvoja nášho mesta. Teší ma, že
si nový spôsob riadenia mestskej
samosprávy našiel svojich podporovateľov a najmä, že deklarované
zámery v oblasti transparentného
riadenia a efektívnej pomoci obyvateľom mesta sa nám darí pretavovať
do reálneho života. Hospodárenie
mestskej samosprávy sa zlepšilo,
mestský úrad sa stal klientsky orientovaný a čoraz aktívnejší sme v sociálnej a investičnej oblasti. Procesy sme nastavili konštruktívne a verím, že
aj v budúcom roku kontinuálne nadviažeme na naše súčasné pozitívne
smerovanie v prospech obyvateľov, ktorí tu žijú a pracujú. Naďalej budeme pozorne načúvať požiadavkám verejnosti, preferovať spoluprácu
a budovanie efektívnej proklientsky orientovanej samosprávy. Mojou
prioritou je vysielanie pozitívneho signálu obyvateľom Poltára, že som
pripravená aktívne komunikovať a riešiť pálčivé problémy. Vážim si
všetky prejavy podpory a ďakujem za dôveru v zložitej dobe, ktorú žijeme. Uvedomujem si, že čeliť súčasnej situácii môžeme iba vzájomným
pochopením, spoluprácou a pomocou.
Martina Brisudová
primátorka mesta

symbolické, každý rok sa opakujúce, tradičné a dnes predsa iné.
Vnímame betlehemské svetlo idúce zo srdca, svetlo domu, v ktorom
žijeme, žiarivé svetlo vianočného
stromčeka, ale aj svetlo nehy, našich
myšlienok, jedinečné svetlo každého okamihu. Motív tohtoročných
vianočných sviatkov je pevne zviazaný s obdobím, ktoré aktuálne prežívame. Symbolické vianočné svetlo žiari aj v našom meste a osvetľuje
naše životné púte.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a v roku 2021 veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti želá
všetkým Poltárčanom
a ľuďom dobrej vôle
Martina Brisudová
primátorka mesta Poltár

a pracovníci MsÚ

PREČÍTAJTE SI:
Charitatívny punč zahreje
Strana 3
a pomôže ľuďom
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K príjemnej atmosfére Vianoc tradične
prispeje aj naše mesto
Je tu december, posledný mesiac v roku, keď sa aj naše mesto intenzívne pripravuje na sviatočné obdobie. A to nielen výzdobou, ale aj
duchovne za dodržania epidemiologických opatrení.

So zatajeným dychom a vari aj s trochou bázne opäť očakávame
Vianoce. No skôr než prídu, je tu stíšenie, radosť, pochopenie, láskavosť,
pokora a možno ešte priehrštie iných slov, ktorými by sme mohli charakterizovať čas adventu. Tradične sme sa stretávali v prvú adventnú nedeľu
na námestí pred kultúrnym domom, aby sme spoločne prežívali tieto
vzácne chvíle. Ten je však aktuálne v rekonštrukcii, preto sme pre nový
adventný veniec vybrali verejnosti dostupné miesto na Sklárskej ulici.
V dôsledku pandémie a vyhlásenia núdzového stavu sme sa nemohli
vo veľkom počte osobne stretnúť, no napriek tomu sme za prítomnosti predstaviteľa evanjelickej cirkvi
a. v. Mgr. Branislava Balca rozsvietili
prvú sviecu na ručne zhotovenom
adventnom venci.
Správca rímskokatolíckej cirkvi
Mgr. Jozef Haľko tento veniec posvätil dodatočne 3. decembra 2020,
nakoľko sa zo zdravotných dôvodov
nemohol tohto stretnutia zúčastniť
osobne v nedeľu.
Námestie osloboditeľov v centre
mesta zdobí nový vianočný stromček, ktorý osadili pracovníci Technických služieb Poltár, s. r. o. Ide o 9
metrov vysoký smrek obyčajný. Atmosféru blížiacich sa sviatkov umocňuje aj vianočná výzdoba, ktorá je pravidelným spestrením sviatočného
obdobia. Minulý rok sme výzdobu výrazne doplnili o nové svetelné prvky
na stĺpoch verejného osvetlenia, pribudol aj vianočný anjel a majestátna
vstupná brána. Tento rok sa bude niesť v znamení niekoľkých noviniek.
Jednou z nich je vianočný svetelný koč ťahaný dvomi sobmi priamo na
Námestí osloboditeľov. Spríjemní adventné obdobie nielen dospelým,
ale aj najmä deťom.
V piatok 4. decembra na koči zavítal do nášho mesta Mikuláš so sprie-

vodom, ktorý navštívil našich škôlkarov a školákov. Okrem tradičných
sladkých dobrôt deťom materských škôl tento rok priniesol aj prekvapenie, ktoré sa stane veselým doplnkom školského dvora. Mestská samospráva nezabúda ani na naše rodiny. Do každej domácnosti tento rok
doručíme jeden mestský kalendár, ktorý bude príjemným spoločníkom
počas budúceho roka.
„Tento rok nebolo veľa možností na vzájomné stretnutia, preto si chceme
nadchádzajúce sviatočné obdobie pripomenúť aj skrášľovaním verejných
priestorov. Verím, že novinky, ktoré sme pre Poltárčanov a návštevníkov mesta pripravili, budú príjemným spestrením vianočného obdobia, ktoré
prežijeme v našom meste ako jedna
veľká rodina,“ povedala primátorka
mesta Martina Brisudová.
Čas vianočný zvýrazňuje motív
domova, istoty a bezpečia. Všetci
hľadáme miesto, kde by sme sa na
tento čas uchýlili. Silnejšie potrebujeme cítiť vôňu rodného hniezda,
cítiť pod nohami zem nášho domova, hrsť svojej vlasti. Nech sme
kdekoľvek vo svete, tešíme sa domov na Vianoce.
A čo k tomuto všetkému dodať? Možno už iba želanie. Prežite najkrajšie
sviatky roka v čo najväčšej pohode, vo vzájomnom porozumení, láske,
s ľuďmi, na ktorých vám záleží. Šťastné a veselé! Nech Tichá noc stíši aj
vaše trápenie a pozve k sviatočnému stolu radosť a pokoj! Nech vzájomná
láska a úcta prebýva v našich rodinách, na našich pracoviskách, v našom
meste, kraji, v domovine! Je čas ďakovania. Ďakujme za dar života, za
úsmev, za priateľské podanie pomocnej ruky. Ďakujeme vám za dodržiavanie opatrení krízového štábu.
Klientske centrum
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Charitatívny punč zahreje a pomôže ľuďom
Každý rok v decembri sme boli zvyknutí stretnúť sa pri pohári horúceho
punču, podať si ruku s priateľmi so srdečným prianím šťastných sviatkov,
vnímať neopakovateľnú atmosféru čarovných Vianoc. Hoci je tento rok

iný, poznačený pandémiou a je dôležité chrániť svoje zdravie, rozhodli
sme sa v „punčovej tradícii“ predsa len pokračovať, aj keď trochu inak,
bez sprievodného podujatia.
Typický vianočný punč sa bude podávať 15. decembra 2020 v čase od
9.00 do 15.00 hod. v pripravených stánkoch. Prispieť môžete aj kúpou
malého darčeka. Výťažok z predaja bude venovaný Poltárčanom, ktorí sa
ocitli v ťažkej životnej situácii a osud im nebol vždy priaznivo naklonený.
Mesto Poltár tak aj tento rok bude pokračovať v adventných tradíciách,
ktorými vedie k spolupatričnosti aj obyvateľov či návštevníkov mesta.
Ideálny čas na konanie dobrých skutkov a podanie pomocnej ruky je
čas vianočný.
-aw-

Advent v slovenskom zvykosloví
V období Adventu sa znovu tešíme na tých pár vianočných dní, ktoré by sme chceli prežiť naplno so svojou rodinou, v príjemnom prostredí vyzdobeného, teplom preplneného domova. Ešte lepšie a krajšie ako tomu bolo vlani, ak
sa to vôbec dá. Lebo snáď každý si asi dal s prichádzajúcim
novým rokom niekoľko predsavzatí, ktoré sa možno splnili,
možno nesplnili. Možno sme v kútiku duše spokojní, ale
predsa, prečo by sme niečo nemohli aj vylepšiť.
Treba sa zastaviť, zaspomínať si a načrieť do starých
dopukaných truhlíc, pohladkať veci minulé, pritisnúť k srdcu staré zažltnuté čipky a pripomenúť si čaro dávnych tradícií.
Prvým stridžím dňom bol 25. november – deň Kataríny. Ak bola v tento
deň prvým návštevníkom v dome cudzia žena, po celý rok sa v dome rozbíjal riad. Väčšina ľudí brala takéto povery vážne a aby sa predišlo nevhodným
návštevám žien, chodili po domoch včas ráno malí chlapci s vinšami.
Ďalším zo stridžích dní bol 30. november – Ondrej. Aké počasie bolo
na Ondreja, také malo byť celú zimu. Vznikali mnohé pranostiky, ktoré
pomáhali gazdom organizovať prácu na gazdovstve, aby priniesla čo
najväčší osoh. „Sneh Ondrejový - žitu nehoví.“ „Ak na Ondreja hrmí, bude
málo orechov.“ Deň Ondreja bol predovšetkým bohatý na veštby o vydaji.
Dievčatá robili rôzne veštenie a čary, aby odhalili, či sa do roka vydajú a kto
bude ich vyvolený. „Plote, plote, trasiem ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, aby si
nám dal znati, s kým ja budem pri sobáši státi.“
Od Ondreja sme prešli k Mikulášovi. Mikuláši, čiže prestrojenci, chodili
v predvečer 6. decembra po domoch svojich známych s cukrovinkami,
perníčkami, ale aj palicou. Deti boli povinné kľaknúť si a pomodliť sa. Za
to dostali sladkosť alebo aj bitku. Večer si vyložili vonku čisté kapce a ráno
v nich našli prekvapenie. Kto bol dobrý, našiel cukríky alebo oriešky a tí
zlí našli uhlie a palicu.

A je tu 13. december – Lucia. Najkratší deň v roku, ale
najstrašidelnejší zo stridžích dní. V predstavách ľudí bola
Lucia najväčšia zo všetkých bosoriek. Preto sa Luciinej noci
a dňa každý bál ako súdneho dňa. Gazdovia ochraňovali
svoje domy aj stáda. Cesnakom či posvätenou kriedou
robili na každé dvere koleso a do neho kríž. Na Luciu platil
zákaz chodenia furmanov do hory a návštevy žien v cudzom dome.
Počas Vianoc si svoj domov v týchto sviatočných dňoch
ozdobujeme rozmanitými symbolmi. Predstavme si ich. Stopy v snehu,
stopy v duši. Vianočný stromček – symbol Štedrého večera. Jablká ako
symbol zdravia, mladosti a krásy. Orechy zasa ako symbol úrody, plodnosti
a sily. Zelená halúzka - rodiaci sa život. Bohatstvo a šťastie. Sviečky – príchod svetla anjela. Červená stuha – farba srdca a krvi. Betlehem - návrat
svätej rodiny do našich príbytkov. Pieseň Tichá noc, svätá noc od roku
1818 patrí k sviatočnej, mysterióznej atmosfére Vianoc na celom svete.
Nechceme, aby náš život ostal len v znamení symboliky. Dávajme
si navzájom úsmevy, stisky rúk, bozky, láskavé slová. Nie ako symbol
niečoho, ale ako zo srdca plynúce akty láskavosti, spolupatričnosti, úcty
a porozumenia.
Dovoľte mi popriať vám, aby spolu s Vianocami zavítala do vašich
príbytkov láska spolu s priateľstvom, úcta spolu s pochopením, pohoda
spolu s radosťou, elán spolu so zdravím. Aby pokoj spolu s krásou Štedrého večera prelomil bariéry chladu, nevšímavosti, zloby a závisti. Aby
znásobil prežívanie tých pocitov, že pri vás bije srdce blízkeho človeka
a tajomným žiarom svietia oči, do ktorých sa oplatí pozrieť a vidieť v nich
svoj obraz.
Klientske centrum

SÚŤAŽ

Milí Poltárčania,
v nastávajúcich dňoch sme si pre vás pripravili malý darček. V nasledujúcich dňoch vám do schránok doručíme Kalendár 2021, v ktorom
nájdete dôležité termíny
týkajúce sa našej samosprávy, potrebné kontakty a zaujímavé fotografie
z nášho mesta i spoločne
prežitých podujatí.
-aw-

Ahoj, deti,
opäť sa blížia vytúžené Vianoce. Stromček, farebné svetielka a obľúbené
darčeky. Rýchlo napíšte list Ježiškovi a vysnívajte si svoj darček. Ak máte
chuť kresliť a maľovať, ako by mali vyzerať vaše Vianoce, kresbičky doručte do 24. 12. 2020 do poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri vchode
do budovy Mestského úradu v Poltári. Nezabudnite napísať kontakt,
kam máme trom z vás darček doručiť. Tešíme sa na vaše kresbičky.
-red-
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ROZHOVOR

Tri otázky pre primátorku mesta
Martinu Brisudovú
Prvoradým nástrojom financovania mesta je rozpočet, ktorý vytvára
základný rámec pre financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom
rozpočtovom roku. Mesto financuje svoje úlohy a funkcie predovšetkým z vlastných príjmov, ak však chce napredovať, môže prijímať
aj úvery a iné návratné zdroje financovania.
Pani primátorka, ako ovplyvňuje súčasná situácia na Slovensku
ekonomiku mesta?
Všetci vieme, že situácia v súvislosti s pandémiou nie je jednoduchá.
Vnímam ju najmä v súvislosti s charakteristikou regiónu, v ktorom žijeme.
Ak ľudia prichádzajú o časť svojich príjmov, obyčajne siahajú na svoje
úspory. Ak ich nemajú alebo stratia zamestnanie, čelia chudobe a napätie
v spoločnosti rastie. Niekedy sa neistota a beznádej stane živnou pôdou
pre nenávistné prejavy. V tejto situácii si uvedomujem, aká dôležitá je
pomoc a podpora ľudí v núdzi. To, čo tiež reálne potrebujeme, je komunikovať pravdu a jasne argumentovať. Čo sa týka hospodárenia mestskej
samosprávy predpokladám, že Ministerstvo financií SR nájde mechanizmy
na kompenzáciu výpadku podielových daní pre obce a mestá. Rada
pre rozpočtovú zodpovednosť pravidelne monitoruje a hodnotí vývoj
hospodárenia Slovenska v súvislosti s vplyvom pandémie na ekonomiku
a verejné financie. Zodpovedným prístupom v spolupráci s mestským
zastupiteľstvom zabezpečíme postupný rozvoj mesta vo všetkých jeho
oblastiach. Zložitá doba nás všetkých preveruje po stránke ľudskej,
odbornej aj charakterovej. Prioritou však stále zostáva mesto a ľudia,
ktorí v ňom žijú. Spolu s poslancami sme tu preto, aby sme naše mesto
posúvali tým správnym smerom.
Často počúvame o mimorozpočtových zdrojoch mesta. O čo vlastne
ide?
Naše mesto hospodári s rozpočtom cca 7 miliónov eur. Okrem rozpočtových zdrojov môže využívať aj mimorozpočtové. Preto aktívne
sledujeme vyhlasovanie jednotlivých výziev zo štrukturálnych fondov
a iných grantových schém a podľa nich spracúvame konkrétne projekty.
Získavanie mimorozpočtových zdrojov mesta nie je ľahké, avšak množstvo projektov a ich rozsah dáva veľký predpoklad ďalšiemu rozvoju
mesta a skvalitňovaniu životnej úrovne obyvateľov. Je dôležité spomenúť,
že na mimorozpočtové prostriedky z grantových schém ministerstiev
a fondov EÚ nie je právny nárok. V novembri a decembri tohto roka
sme spracovali niekoľko projektových zámerov. Spomeniem napríklad
komplexnú rekonštrukciu budovy na Ul. družby, kde v súčasnosti sídli

mestská knižnica, na multifunkčné centrum pre deti a mládež. Ďalej sme
podali projekt na financovanie čističky odpadových vôd na mestskom
kúpalisku a napríklad aj na výstavbu elektrických nabíjacích staníc dôležitých pre elektromobily. Reagovali sme aj na výzvu Ministerstva kultúry
SR zameranú na modernizáciu mestskej knižnice novými knižnými publikáciami a multimediálnou technikou. Aktuálne pracujeme na projekte
vodozádržných opatrení v krajine a v rámci toho plánujeme vybudovať
parkovisko so zatrávňovacími tvárnicami a fontánkou pri mestskom
cintoríne. Okrem toho sme získali pôžičku s možnosťou zmeny na grant
z Ministerstva financií SR v sume takmer 145 tisíc eur. Túto finančnú
výpomoc plánujeme využiť na vybudovanie bežeckej dráhy pre žiakov
Základnej školy na Školskej ulici, nákup traktora na odhŕňanie snehu
či zber a vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov. Zabezpečili
sme aj nové 1 100 l kontajnery pre obyvateľov a plánujeme zrealizovať
vybudovanie zavlažovacieho systému futbalového ihriska v areáli TJ
Sklotatran Poltár. Tento rok sme sa tiež dohodli so Železnicami SR na
kúpe pozemkov pre naše mesto, čím zvýšime nielen hodnotu majetku
mestskej samosprávy, ale budeme môcť začať s budovaním kanalizácie
a komunikácie na Továrenskej ulici.
Mesto Poltár si vzalo aktuálne úver. Načo ho plánuje použiť?
V prvom rade je potrebné povedať, že rozvoj nášho mesta prináša
so sebou zmeny, na ktoré je potrebné flexibilne reagovať. Hoci mesto
dosiahlo najlepší hospodársky výsledok za ostatné obdobie a investuje
hospodárne, každý nový deň prináša so sebou výzvy v oblasti mestského plánovania. Investičné akcie sú finančne náročné a nie všetky je
možné financovať z vlastného rozpočtu. Preto sa pokúšame získať už
spomínané mimorozpočtové zdroje alebo väčšie investície financovať
z úveru. Aktuálne úverové zaťaženie mesta je nízke. V roku 2020 sme totiž
splatili poslednú splátku úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií
v starej časti mesta. Zostáva nám ešte úver zo ŠFRB súvisiaci s bytovou
výstavbou. Naše mesto preto ľahko splnilo podmienky pre prijatie dlhodobého investičného úveru. Tento by mal byť z väčšej časti použitý na
dofinancovanie rozsiahlej rekonštrukcie kultúrneho domu, na ktorý boli
získané prostriedky z mimorozpočtových zdrojov. Zvyšná časť úveru by
mohla byť použitá na obnovu miestnych komunikácií na sídlisku, podobne ako tomu bolo pred rokmi z úveru v Šarampóve. O konkrétnych
investíciách financovaných z úveru však nakoniec rozhodne mestské
zastupiteľstvo.
-red-

Sčítanie obyvateľov 2021
V zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov má každý občan
Slovenskej republiky zákonnú povinnosť sčítať sa alebo poskytnúť údaje
pre sčítanie. Maloleté deti je povinný sčítať zákonný zástupca. Za osoby
pozbavené spôsobilosti na právne úkony je povinný poskytnúť údaje pre
sčítanie opatrovník ustanovený súdom. Po prvýkrát v histórii elektronicky.
Stačí k tomu len prístup na internet cez počítač, tablet alebo smartfón.
Sčítanie bude možné na internetovej stránke www.scitanie.sk.
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 05. 02. 2021 do 31. 03. 2021.
Rozhodujúcim okamihom sčítania je 1. január 2021. Občan je povinný

vypĺňať údaje platné k tomuto
dátumu.
Mesto Poltár v zmysle plnení úloh pre sčítanie obyvateľov zriadi
v priestoroch Mestského úradu Poltár kontaktné miesto pre sčítanie
obyvateľov. Jeho úlohou bude informovať a pomáhať občanom pri
sčítaní sa za pomoci stacionárnych a mobilných asistentov.
Podrobnejšie informácie sa k občanom dostanú začiatkom februára
2021 vo forme letákov s potrebnými inštrukciami pre sčítanie. Distribúciu
letákov do každej domácnosti zabezpečí mesto Poltár.
Klientske centrum, Elena Macove
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Bilancia roku 2020
Mesto Poltár ukončilo v roku 2020 viaceré investičné akcie v prospech občanov nášho mesta. Niektoré stavebné práce sa stále realizujú a v roku 2021 nás čakajú ďalšie nemalé výzvy.
V lete 2020 sme uskutočnili komplexnú rekonštrukciu budovy MŠ
Kanadská. Deťom MŠ Sklárska sme
odovzdali altánky, ktoré využijú na
aktivity počas jarných až jesenných
mesiacov. Súčasne sme vybavili MŠ
Sklárska klimatizačnými zariadeniami, ktoré spríjemnia pobyt detí
v škôlke počas extrémne teplých
dní.
V novembri 2020 bolo odovzdané na kúpalisku wellness centrum,
ktoré spolu s plánovanou jarnou
rekonštrukciou technologického
zariadenia bazénov, ponúkne návštevníkom kúpaliska v budúcej sezóne nové služby v podobe vírivej
vane, fínskej a parnej sauny.
Prvýkrát v histórii mesta sme dobudovali moderné autobusové nástupište, ktoré podstatne zvýšilo kvalitu cestovania obyvateľom Poltára
aj okolitých obcí.

V súčinnosti s mestskou samosprávou vybudovali technické služby
malú obecnú kompostáreň vybavenú technológiou, na ktorú mestské zastupiteľstvo na návrh vedenia mesta vyčlenilo finančné prostriedky. Vďaka tomu sme získali bio – miešací
a rezací voz a prekopávač kompostu
a mohli sme zakúpiť traktor. V súčasnosti teda už dokážeme biologicky
rozložiteľný odpad v kompostárni
aj spracovať. Do zberného dvora,
ktorého dokončenie je plánované
na jar 2021, sme zakúpili kontajnery,
hákový nosič kontajnerov a pre potreby separácie a zberu komunálneho
odpadu sme zabezpečili desiatky nových kontajnerov, ktoré budú postupne rozmiestňované v našom meste. Nezabúdame ani na povinnosť
zberu kuchynského odpadu, ktorá nás čaká na budúci rok a zakúpili sme
aj zberné nádoby na tento druh odpadu.
Niektoré investičné akcie sú rozsiahle a vyžadujú prípravu vo forme
územného a stavebného povolenia. Toto platí napríklad pre kanalizáciu
na Ul. továrenskej, odkanalizovanie a úpravu komunikácií medzi garážami, cyklotrasu s chodníkom do mestskej časti Zelené. Tu finišujeme
s procesom stavebného konania. Pre občanov je však dôležité, že finančné
prostriedky vyčlenené na tieto stavebné akcie sú v rozpočte mesta a budú
presunuté do rozpočtu 2021.
-red-

OZNAM

Hrobové miesta

V spolupráci s TJ Sklotatran Poltár bola uskutočnená rekonštrukcia
vonkajších a vnútorných priestorov klubovne, šatní a priestorov v areáli
futbalového štadióna. Dokončili sme rekonštrukciu tribún, aby ich už
v novej sezóne mohli futbaloví fanúšikovia využívať bez obmedzení. Pre
potreby športovcov sme čiastočne upravili aj budovu telocvične, kde
sú pripravené izby s príslušenstvom a postupne budeme pokračovať aj
obnovou samotnej telocvične.
Technické služby Poltár ukončili rekonštrukciu kanalizácie pri novovybudovaných garážach na Sklárskom sídlisku.
Každým dňom môžete sledovať postup rekonštrukcie kultúrneho
domu. Do konca roka by mala byť ukončená väčšina vonkajších prác,
stavba bude uzatvorená proti vplyvom poveternostných podmienok
a práce budú nepretržite pokračovať v interiéri.

Mesto Poltár pokračuje v prácach na pasportizácii svojich pohrebísk
na Ulici slobody, v Zelenom a Slanej Lehote. Pre pohrebiská Slaná
Lehota a Zelené sú už na stránke www.poltar.sk/pohrebne-služby/ zverejnené mapy pohrebísk spolu so zoznamami hrobových miest. Zákon
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve ukladá prevádzkovateľovi pohrebiska
povinnosť mať ku každému hrobovému miestu uzatvorenú nájomnú
zmluvu. Preto prosíme občanov, ktorí majú na pohrebisku v Zelenom
alebo Slanej Lehote pochovaných príbuzných, aby sa v čase úradných
hodín dostavili na Mestský úrad v Poltári, kanc. č. 9 za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy na hrobové miesto. Nájomné je stanovené
v prevádzkovom poriadku pohrebísk na 4,00 € ročne za jednohrob,
6,00 € ročne za dvojhrob a 8,00 € ročne za trojhrob. Nájomné sa platí
na 10 rokov dopredu a bude ho možné uhradiť ihneď po uzatvorení
nájomnej zmluvy v pokladni mestského úradu.
Hrobové miesta, na ktoré nebude uzatvorená nájomná zmluva,
bude správca pohrebiska nútený zrušiť.
Na pohrebisku na Ulici slobody momentálne len pripravujeme
mapu pohrebiska a zoznam hrobových miest, preto zatiaľ nie je možné
uzatvárať nové nájomné zmluvy. Nájomcovia, ktorým v roku 2020
alebo v predchádzajúcich rokoch
uplynula doba nájmu za hrobové
miesto, môžu Mestskému úradu
v Poltári nahlásiť svoje kontaktné
údaje. Po skončení prác na mape
pohrebiska ich bude mestský úrad
kontaktovať.
Bližšie informácie vám poskytneme na tel. čísle 047/43084 19.
Ing. Štefan Kaličiak
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Prenájom nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Poltár
Mesto Poltár je samostatný samosprávny územný celok, ktorý v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári
s vlastným majetkom. Svoj majetok môže mesto prenechať do nájmu
právnickým osobám alebo fyzickým osobám. Postup prenechávania
majetku mesta do nájmu upravujú Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Poltár, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo a sú zverejnené na
webovej stránke mesta www.poltar.sk.
Mesto Poltár je vlastníkom budov, v ktorých sa nachádzajú nebytové
priestory vhodné na prenájom za účelom vykonávania podnikateľskej
činnosti. Zmluvy o nájme sú uzatvárané predovšetkým na dobu určitú.
V zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta primátorka mesta Poltár
rozhoduje o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku na dobu nájmu
maximálne 1 rok. Nájom na dobu určitú v trvaní viac ako 1 rok a prenájom
na dobu neurčitú schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Záujemcom ponúkame na prenájom nebytové priestory na Ul. sklárskej
č. 765 (mestská tržnica). K dispozícii sú voľné tri predajné stánky o výmere

44 m2 (č. 71-72, č. 73-74 a č. 77-78) a tri predajné stánky o výmere 22 m2 (č.
75, č. 76 a č. 79). Prepojením miestností č. 77-78 a č. 79 vznikla možnosť
prenájmu väčšieho priestoru. Ďalšie priestory vhodné na podnikanie sa
nachádzajú na Ul. družby č. 481 (bývalý Dom služieb).
Ceny nájmu uvedených nebytových priestorov uvádzame v tabuľke:
Označenie
budovy

Tržnica

Označenie nebyt.
priestoru
č. 71 - 72
č. 73 – 74
č. 75
č. 76
č. 77 - 78
č. 79

Dom služieb

Cena
nájmu
133,00 € / mesiac
133,00 € / mesiac
67,00 € / mesiac
67,00 € / mesiac
133,00 € / mesiac
67,00 € / mesiac
20,00 € / m2 / rok

Bližšie informácie ohľadom
prenájmu nebytových priestorov vám poskytneme na oddelení financií, daní a správy
majetku mestského úradu,
v kancelárii č. 9 v čase úradných
hodín alebo telefonicky na tel.
č. 047/430 8419.
Ing. Danica Švantnerová

Kontajnery na komunálny odpad
Aj v priebehu roka 2020 mesto Poltár zabezpečilo pre občanov nové
nádoby na komunálny odpad. Občania častokrát žiadajú mesto o dodanie
ďalších zberných nádob k bytovým či rodinným domom. V miestach,
kde sa kapacita zberných nádob ukáže ako nedostatočná, sa mesto
Poltár snaží v rámci svojich možností dokúpiť a doplniť nové kontajnery.
Zvyšovanie počtu kontajnerov, najmä pre separovaný odpad zlepšuje
občanom podmienky na triedenie, vďaka čomu dochádza k znižovaniu
množstva zmesového odpadu.
Od začiatku roka 2020 sme zakúpili 51 kusov 1100 l zberných nádob,
z toho 5 pozinkovaných, 16 čiernych, 10 zelených, 10 žltých a 10 modrých,

ďalej 30 kusov 120 l zberných nádob, z toho 15 čiernych a 15 žltých. Okrem
toho boli zakúpené štyri nové betónové koše na verejné priestranstvá,
dva sú umiestnené v parčíku s fontánkou a dva pred poliklinikou.
Do konca tohto roka bude zakúpených ešte 9 kusov veľkoobjemových
kontajnerov v hodnote 14 820 €, 17 kusov 1100 l kontajnerov v hodnote
2 360 €, 60 kusov 120 litrových nádob pre rodinné domy v hodnote 1 400 €
a 10 kusov 240 l hnedých nádob na kuchynský odpad v hodnote 360 €.
Celková hodnota investície do zberných nádob na komunálny odpad
v roku 2020 bude predstavovať sumu 24 013 €.
-mk-

Zber separovaného odpadu

Zber zmesového odpadu

Zber elektroodpadu

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Utorok a štvrtok od 13.00 - 14.00 hod.
Areál Technických služieb Poltár, s. r. o.

Plasty
7.
3.
3., 31.
28.
26.
23.
21.
18.
16.
13.
10.
8.

Sklo
22.
19.
19.
16.
14.
11.
2., 30.
27.
1., 29.
3.

Papier
29.
26.
26.
30.
28.
25.
23.
20.
24.
22.
26.
17.

Deň v mesiaci
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.
1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23.
1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.
6., 7., 12., 13., 19., 20., 26., 27.
3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31.
1., 7., 8., 16., 15., 21., 22., 28., 29.
6., 7., 12., 13., 19., 20., 26., 27.,
2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.
6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.
2., 3., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.
6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.

Zber jedlého kuchynského oleja
Čerp. stanica Slovnaft Poltár – celoročne

Zber objemného odpadu
Apríl
Október

od 12. do 25.
od 04. do 17.
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TECHNICKÉ SLUŽBY POLTÁR, s. r. o.
Nelegálne skládky

Vianočná výzdoba

Ani mesiace október a november nás milo neprekvapili a zamestnanci
Technických služieb Poltár, s. r. o. sa opäť museli „popasovať“ s množstvom
nových nelegálnych čiernych skládok v meste Poltár.
Blížiaci sa koniec roka prináša i obavu z ďalšieho množenia sa takýchto
negatívnych záťaží pre ŽP, preto vyzývame občanov, aby svoj nepotrebný
gauč, kuchynskú linku, práčku či chladničku odovzdali na miesto k tomu
určené.
Zber elektro odpadu je zdarma každému k dispozícii v areáli Technických služieb Poltár, s. r. o. v utorok a vo štvrtok od 13.00 do 14.00 hod.
Rovnako prosíme o likvidáciu drobného stavebného odpadu spôsobom objednania odvozu takéhoto druhu odpadu, napr. na Technických
službách Poltár, s. r. o., za aktuálny poplatok 0,015 €/kg odpadu.
Nábytok, ktorý občanom doslúžil, bolo možné zdarma v termíne
od 12. do 23. októbra 2020 vyhodiť do pristavených veľkoobjemových
kontajnerov. Ďalší termín takéhoto zberu je naplánovaný na apríl 2021.
Biologicky rozložiteľný odpad – konáre stromov, pokosená tráva,
lístie, šupky zo zeleniny a ovocia, drevené piliny atď., ktoré sa vám do
záhradných kompostérov už nevmestia, môžete zlikvidovať bezplatne
v kompostárni na Ulici továrenskej v pondelok od 12.30 hod. do 16.00
hod. a v piatok od 12.30 hod. do 15.00 hod.

Tak ako každý rok, aj tento sa mesto rozžiarilo svetelnou výzdobou,
ktorú osadili Technické služby Poltár, s. r. o.
Okrem výzdoby na pouličnom osvetlení sa rozžiaril aj záprah so sobmi,
vianočný stromček, anjel a iné.

Čistenie uličných vpustí
Technické služby Poltár, s. r. o., pokračujú s čistením uličných vpustí.
Okrem kompletne vyčistených
vpustí na Ulici sklárskej a Ulici fučíkovej došlo v mesiacoch október
a november k tlakovému čisteniu
na uliciach: Kanadská, Obrancov
mieru, Družby, Slobody, Železničnej a Novej.
V polovici októbra bolo vyčistených 213 kusov uličných vpustí.

Osadenie dopravných
značiek
Technické služby Poltár, s. r. o.
osadili v priebehu uplynulých mesiacov chýbajúce dopravné značky:
4× daj prednosť v jazde, 2× obmedzenie rýchlosti na max. dovolenú
rýchlosť 30 km/hod a 1× stop. Táto
práca nekončí a bude podľa požiadaviek oddelenia investičnej výstavby, riadenia projektov, životného
prostredia a verejného obstarávania
MsÚ Poltár pokračovať ďalej.

Soľ na zimu
Technické služby Poltár, s. r. o., nepodceňujú ani príchod snehu a vytvárajúcu sa na námrazu, a preto sme sa na toto obdobie pripravili nákupom
dvadsiatich ton posypovej soli.

Údržba mestskej zelene aj oprava rozhlasu a verejného
osvetlenia
Medzi pracovné úlohy Technických služieb Poltár, s. r. o., sa pravidelne
zaraďuje aj starostlivosť o mestskú zeleň a oprava mestského rozhlasu
spolu s opravami verejného osvetlenia.

Dažďová kanalizácia – staré a nové garáže
Technické služby Poltár, s. r. o., zrealizovali v mesiaci november pripojenie dvorov garáží do dažďovej kanalizácie. Dažďová stoka spolu s kanalizačnými prípojkami v dĺžke cca 200 m pomocou napojených strešných
zvodov odvádza dažďové vody z objektov garáží (striech) a pomocou
osadených a napojených nových uličných vpustí vodu z priľahlých spevnených aj nespevnených plôch. Veríme, že dobudovaním spomenutej
vetvy dažďovej kanalizácie dôjde v období dažďov k zjednodušeniu
prístupov do garáží v oblasti medzi Ul. 13. januára a blokmi A, B, C, D.

Zberný dvor – výkop
Mestu Poltár chýba zberný dvor,
Technické služby Poltár, s. r. o., sú
nápomocné pri jeho výstavbe.
K dnešnému dňu boli zrealizované
úpravy terénu a výkop základovej
jamy pre osadenie vsakovacích
blokov.

Úprava cesty – staré garáže
Aby bol majiteľom garáží zjednodušený prístup k ich majetku, Technické služby Poltár, s. r. o., v mesiaci november zrealizovali lokálne opravy
na príjazdovej komunikácii ku starým garážam.

Vstupy – uvítacie tabule
Po rokoch „výsluhy“ si aj uvítacie tabule do mesta zaslúžia výmenu.
Výmenu realizujú Technické služby Poltár, s. r. o., na návrh mesta Poltár.
Nové tabule budú symbolicky odrážať tehliarsku a sklársku tradíciu
nášho mesta.

MŠ Kanadská – prístrešok
V MŠ Kanadská je nedoriešené zastrešenie vstupu – aj táto stavbu je
aktuálne v realizácii.
Ing. Adela Palíková
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Komunitné centrum Poltár
Pracovníci Komunitného centra Poltár vám touto cestou chcú poďakovať za vašu dôveru a podporu, ktorú ste im prejavili počas celého
roka pri riešení rôznych životných situácii.
Komunitné centrum poskytlo pomoc nielen rodinám, ale aj jednotlivcom pri zlepšení sociálnej situácie v rámci poradenstva v oblasti zdravia,
bývania, sociálneho zabezpečenia, financií, zamestnania ambulantnou
i terénnou formou, napr. pomoc pri zvýšení ich životnej úrovne, pomoc
pri zamestnaní sa, získaní absolventskej praxe, pomoc pre rodinu so
ZŤP dieťaťom, pri oddlžení osobným bankrotom v spolupráci s Centrom
právnej pomoci Rimavská Sobota, konzultácie s exekútormi, s rôznymi
inštitúciami pri riešení sociálneho zabezpečenia v prospech užívateľov
sociálnych služieb komunitného centra (klientov). Počas celého roka
KC zabezpečovalo podporu sociálne slabších rodín, pri ktorých zlyháva
sociálny systém. Poskytnutá bola finančná výpomoc na rôznorodé účely
(základné potreby, nedoplatky za nájom, nedoplatky za elektrinu, kúpu
dreva, kúpu novej práčky do rodiny onkologického člena rodiny, kúpu
pece na pevné palivo, zasklenie okien, nákup oblečenia pre školopovinné

deti atď.) v spolupráci s Kanceláriou
prezidentky SR, Nadáciou TA3, so
Sociálnou komisiou pri Mestskom
zastupiteľstve v Poltári.
Občania bez domova, občania
trpiaci chudobou, občania pri nástupe a ukončení výkonu trestu odňatia slobody sú cieľovou skupinou,
o ktorú je nízky verejný záujem riešiť
ich situáciu. Komunitné centrum
vyvinulo iniciatívu podať im pomocnú ruku v rámci svojich možností.
Pracovníci komunitného centra v rámci opatrení vírusu COVID-19
zabezpečovali pre osamelých dôchodcov, ťažko zdravotne postihnutých a ľudí v karanténe bezplatnú službu nákupu a donášky základných
potravín, drogérie i liekov.
Tím Komunitného centra Poltár vám praje veľa zdravia, vzájomnej
úcty, pomoci, podpory a porozumenia do ďalšieho roka.
Komunitné centrum

Vianočná výzdoba v materskej škole
Vianoce, najkrajšie sviatky roka, ktoré vnášajú do našich sŕdc nostalgiu
z detstva. Asi niet človeka, ktorý by sa na ne netešil. Vianoce sú hlavne
o tradíciách, kde z každého kúta sa vynárajú tie najkrajšie zvyky a asi
najintenzívnejšie ich prežívajú naši najmenší. Atmosféra vianočných
sviatkov iskrí v ich očiach a detských dušiach.
Vianočná výzdoba je precítená vôňou ihličia, perníkov a škorice, rodinná
pohoda, to je to najdôležitejšie, na
čom záleží. Detičky v našej škôlke už
niekoľko dní obdivujú vonkajšie, aj
vnútorné priestory, ktoré vyzdobili
pani učiteľky a svojimi krásnymi prácami a výzdobou sa pričinili i samotné deti. Priestory škôlky sa zahalili
do bieleho rúcha. Všetko vyzerá čisto
a upravene. Vianoce v našej škôlke
precitli v každom kúte, či sú to vo sviatočnej atmosfére vyzdobené vonkaj-

šie kútiky a školský dvor, kde sa pýši stromček a vetvičky živej čečiny a túto
krásu znásobuje niekoľko ručných výrobkov na parapetných oknách.
Aj vnútorné priestory sú zahalené čarom Vianoc, kde sa svojou snahou
zapojili aj samotné deti svojimi krásnymi prácami na nástenkách a kútikoch. Preto zastavme sa v týchto chvíľach a zamyslime sa nad skutočným
významom Vianoc, aby sme si v pokoji v tomto stresovom období v kruhu
svojich blízkych mohli vychutnať
rozžiarený stromček a dokonalú
vianočnú pohodu pri vianočnom
stole, obľúbených rozprávkach,
ktoré majú svoje neopakovateľné
čaro. Veď Vianoce nie sú o darčekoch, ale o obyčajnej ľudskej láske,
ktorú by sme z hĺbky srdca mali plným priehrštím rozdávať každučký
deň v roku.
MŠ Kanadská
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