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Mestské zastu
piteľstvo v Z
latých
Moravciach 22.
januára preroko
valo a
podporilo na sv
ojom druhom za
sadnutí
referendum o ro
dine, ktoré sa usk
utoční
7. februára 2015 a
ktorým zároveň v
yzýva
občanov mesta,
aby sa ho zúča
stnili,
využili tak prá
vo zobrať osud
svojej
krajiny do vlastn
ých rúk a tým po
dporili
tradičné hodnoty
slovenskej rodin
y.
Primátorka Ing. S
erafína Ostrihoň
ová sa
k výzve svojim sú
hlasom rovnako
pripája
a vyjadruje vie
ru v maximáln
u účasť
občanov s jej vrú
cnym poďakovan
ím.
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Príhovor primátorky Ing. Serafíny Ostrihoňovej počas
Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Vážení Zlatomoravčania
a ctení hostia !
Dovoľte, aby som poďakovala pri
tejto
slávnostnej
príležitosti
Bohu
a Zlatomoravčanom za ich vernosť a pomoc.
Moju vernosť svojou vernosťou zázračne
odmenili, keď bez jediného bilbordu
a bez jediného mítingu ma za primátorku
môjho rodného mesta Zlaté Moravce
triumfálne zvolili. Najviac si vážim ľudí
pravdovravných, odvážnych, statočných,
obetavých, pevných ako skala, s otvorenou
hlavou. Veľmi sa teším, že ste to práve vy,
moji priatelia, Zlatomoravčania a naši vzácni
hostia tu prítomní, ktorým som vďačná za vašu
pomoc.
Jedine ten, kto vie úprimne a nezištne
milovať a rozdávať lásku druhým ľuďom
je naozaj šťastným človekom. Vy ste takí,
preto vám právom patrí prímenie, že ste
ľuďmi so zlatým srdcom.
Zároveň
gratulujem
všetkým
novozvoleným poslancom Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
a som presvedčená, že spoločnými silami
budeme robiť všetko preto, aby život našich
Zlatomoravčanov bol lepší a radostnejší. Túžim
po tom, aby sme spolu s poslancami našimi
činmi boli požehnaním Zlatých Moraviec.
Ďakujem všetkým za prejavenú dôveru
a sľubujem, že budem primátorkou
pomáhajúcou
všetkým
čestným
občanom. Jednou z mojich priorít je
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zodpovedne nakladať s verejným majetkom
a verejnými financiami. Mojim cieľom je
dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia na
mestskom úrade a v mestských podnikoch
a zariadeniach. Najväčšou prioritou je
zachovanie nemocnice v meste a zabránenie
dovážania plastových odpadov do mesta zo
zahraničia a ich polymerizácia.
Pre správne nadviazanie riadenia mesta
a rozhodovanie je potrebný ekonomický,
právny a procesný audit. Chcem nadviazať
na všetko dobré, čo bolo a pokračovať
v dobrých činoch a čo bolo vytýkané a je
zlé, chcem napraviť. Do konca januára
chcem zvolať mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva, na ktorom by
sa mali zostaviť odborné komisie, aby mohli
čo najskôr začať pracovať a prerokovať návrh
rozpočtu.
Dovoľte mi, aby som vyslovila
svoje úprimné poďakovanie v mene
nás všetkých všetkým tým mestským
predstaviteľom, bývalým poslancom MsZ,
pracovníkom mesta, mestských podnikov,
zariadení, zamestnávateľom a zamestnancom
súkromného a verejného sektora, obchodov
a služieb pôsobiacich v meste, ktorí nad
osobné záujmy povýšili záujmy nášho
mesta a boli verní svojmu poslaniu. Prejav
úcty patrí všetkým, ktorí doteraz vytvárali
hodnoty pre naše mesto a snažili sa ochrániť
jeho majetky pred rozkradnutím. Moja úcta
patrí všetkým ľuďom, ktorí na svojich
pleciach nesú zodpovednosť nielen

za vlastné rodiny, ale aj rodiny svojich
zamestnancov.
Milí spoluobčania, týmto vás vyzývam
na prahu nového roka i nového volebného
obdobia ku vzájomnej zmysluplnej
užitočnej spolupráci v prospech nás
všetkých pre dobrý pocit užitočne
prežitých rokov života !
Život sa dá budovať len na skale viery,
nádeje a lásky. Celá láska Stvoriteľa spočíva
v triumfe pravdy, dobra a spravodlivosti.
Nekonečná láska Božia je prítomná
vo všetkých vás a vo všetkých Božích
stvoreniach. Chcem, aby ste vedeli, že moje
smerovanie vedenia mesta v najbližšom
období bude zamerané na to, aby prím v meste
nemala moc, ale služba. Chcem viesť naše
mesto ako jednu veľkú rodinu na báze
lásky človeka k človeku. Mojím krédom
naďalej zostáva: “Najmenej si má dovoľovať
ten, komu je dovolené najviac!“. Hoci mi
môj dobrý manžel zazlieva, že kvôli tomu sa
naše deti museli realizovať ďaleko od nášho
mesta, ale správnosť môjho postoja uznáva.
Ďakujem aj touto formou milovanému
manželovi Milankovi, synovi Milankovi
i celej rodine za ich pochopenie.
V dnešnej dobe je najviac porušované
základné ľudské právo, že ľudia sú si rovní
najmä vinou moci a sily peňazí. Nie nadarmo
sa hovorí, že kto má peniaze, má moc. Príčinou
najväčšieho utrpenia na zemi od nepamäti sú
ľudia, ktorí sú maniaci moci a otroci peňazí.
Komunálne voľby v Zlatých Moravciach
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teraz dokázali, že zásluhou voličov pravda
a láska víťazí nad lžou a nenávisťou i nad
silou megalomanských mnohomiliónových
kampaní. Napriek tomu, že žijeme v dobe,
keď bohom sú peniaze, aj tieto komunálne
voľby v Zlatých Moravciach sú víťaznou
revolúciou vernosti, viery, lásky a nádeje.
Som pevne presvedčená, že si to rovnako ako
ja uvedomujú všetci novozvolení poslanci.
Vážené panie poslankyne a vážení páni
poslanci !
Nič v živote nie je náhoda ! Som presvedčená
o tom, že na svet sme prišli preto, aby sme
po sebe zanechali nejakú pozitívnu stopu
podľa zámeru Stvoriteľa. Verím, že so
mnou aj vy všetci novozvolení poslanci
spoločne vnímame svoje poslanie
v nezištnej pomoci druhým. Nedovoľme,
aby tí, ktorí do nás voľbami vložili nádej,
zostali sklamaní! Budujme spoločnými
silami naše Zlaté Moravce, aby boli
mestom, v ktorom je radosťou žiť a aj ho
navštíviť. Prosím vás o to, aby sme spojili
svoje sily, aby sa všetky naše reálne
volebné predsavzatia a plány naplnili.
Chcime pomôcť dôstojnému životu ľudí, ktorí
chcú pracovať, aby nemuseli za prácou do
sveta odchádzať.

Vážení Zlatomoravčania !
Prosím vás, modlite sa za nás, aby sme
boli jednotní pri presadzovaní dobra!
Dúfam, že Zlatomoravčania, o štyri roky na

konci tohto volebného obdobia budete môcť
oslavovať, že ste si v novembri 2014 dobrých
zástupcov zvolili a tak vy, panie poslankyne
a páni poslanci, budete môcť v tejto službe
občanom a mestu pokračovať aj po ďalších
voľbách. Potom aj ja budem mať s rodinou
dôvod na oslavu, pretože už viac za primátorku
mesta nebudem kandidovať a chcem, keď rok
2018 dožijem, podporiť kandidáta, o ktorom
budem presvedčená, že nesklame a bude
verný voličom.
Každý z nás má len jediný život a ten
sa oplatí prežiť konaním dobra. Pre
mňa je nebo konať dobro ! Dobro chcem
konať Vám, pretože každý z Vás je živý
Boží chrám. Tí, ktorí ma poznajú, najlepšie
vedia, že sa ničoho nebojím, ani smrti, ani
väzenia, ani psychického deptania. Bojím sa
jediného a to nemilovať niekoho. Milujem
odpúšťanie a odpúšťam aj tým, ktorí sa mi aj
teraz vyhrážajú. Chcú všemožne zvrátiť to, že
si ma verní Zlatomoravčania za primátorku
mesta zvolili. Problém je v tom, že oni vedia,
že im budem opäť brániť získať miliónové
majetky mesta zadarmo, lebo ja primátorskú
prísahu beriem smrteľne vážne a aj to, že
budem ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej
republiky.
Verím, že vzájomnou spoluprácou
s poslancami a občanmi vytvoríme zo
Zlatých Moraviec ekonomicky zdravé
prosperujúce mesto, kde bude človek
svätou vecou človeku. Naším príkladom

nech je v tom najväčšia osobnosť, aká
kedy na zemi žila, Boh Syn Ježiš Kristus
a Svätý otec Ján Pavol II., naši pápeži
Benedikt a František. Nikto zo všetkých
politikov sveta necíti takú zodpovednosť
za ľudstvo ako títo nasledovaniahodní
veľkí pápeži. Pokiaľ budeme ľudí a naše
mesto podľa ich príkladu milovať a zveľaďovať,
budú aj budúce generácie naše činy s úctou
nasledovať. V tom nech nám Boh pomáha
a prosím vás za modlitby za nás a naše mesto
Zlaté Moravce. Nekonečný Boh a Bohorodička,
ktorej sviatok sme na Silvestra slávili, nech sú
sprievodcami našich životov. Prajem vám
všetkým z úprimného srdca počas celého
nového roka 2015 veľa zdravia a šťastia.
Nech je pre vás nastávajúci rok lepší než
všetky roky prežité vo vašom živote.
Najvnútornejším mojím bytím je Ježiš,
ktorý sa najviac zo všetkých ľudí ponížil
všetkým konaním, čo žil medzi nami,
preto mi dovoľte, aby som svoj primátorský
príhovor zakončila slovami milovanej piesne :
„ Na svoju česť TI sľubujem Ježišu
môj, že TEBE všetko darujem i život
svoj, len sily ráč mi viacej dať v každej
dobe, aby som mohla vytrvať v svojom
sľube. Slúžiť chcem vlasti, národu bez
prestania. Pomáhať chcem svojmu ľudu
do skonania, len sily ráč mi viacej dať
v každej dobe, aby som mohla vytrvať
v svojom sľube.“

S novým rokom má Mesto nové vedenie
Dňa 2. januára 2015 sa v divadelnej sále
Mestského strediska kultúry a športu konalo
Ustanovujúce
zasadnutie
Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. Svoj
sľub zložilo 17 novozvolených poslancov
a primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová,
ktorá si zároveň prevzala insígnie a týmto
dňom sa tak oficiálne ujala svojho postu.
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Zvolení
poslanci
Mestského
zastupiteľstva na nasledujúce štyri roky
(2015 – 2018):
Ing. Ján Adamec; KDH, SMER-SD, MVDr. Marta
Balážová, NEKA; MUDr. Oto Balco NEKA; Mgr.
Michal Cimerman, NEKA; JUDr. Pavel Dvonč,
NEKA; JUDr. Alžbeta Esterková, NEKA; Ing.
Marek Holub, NEKA; PaedDr. Dušan Husár,

NEKA; PaedDr. Klaudia Ivanovičová, NEKA;
Vladimír Klučiar, KDH, SMER-SD; Ivan Madola,
KDH, SMER-SD; RNDr. Jozef Paluška, NEKA;
PaedDr. Pavol Petrovič, NEKA; Mgr. Roman
Šíra, NEKA; Ing. Karol Švajčík, NEKA; Mgr.
Denisa Uhrinová, NEKA; PharmDr. JUDr. Ivona
Vicianová, KDH, SMER-SD
Ľ. Rosinská
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Bývalá primátorka je po štyroch rokoch späť
Návrat primátorky Serafíny Ostrihoňovej po
štyroch rokoch bol počas Ustanovujúceho
zastupiteľstva sprevádzaný jej príhovorom,
ktorého úvodné slovo patrilo srdečnému
poďakovaniu Bohu a Zlatomoravčanom za ich
pomoc a vernosť, odzrkadlenú vo výsledkoch
volieb, so srdečným prianím novozvoleným
poslancom Mestského zastupiteľstva.
„Zlatomoravčania sú skutočne najlepšími
ľuďmi pod slnkom. Sú to ľudia so zlatým
srdcom. Zlaté Moravce sú nielen preto
zlaté, že sa tu ryžovalo zlato, ale skutočne
vďaka týmto ľuďom. Kto ich bližšie spozná,
ten si Zlaté Moravce cez Zlatomoravčanov
skutočne zamiluje. Myslím, že sa do Mestského
zastupiteľstva dostali ľudia, ktorí chcú
pomáhať tomuto mestu a nie len sebe, ako
tomu bolo v minulosti, kedy niektorí povýšili
svoje egoistické záujmy nad záujmy mesta.
Tieto voľby preto považujem za revolúciu
pravdy, spravodlivosti, vernosti, lásky a dobra.
Vylučujem, že sa história bude opakovať.“

Ako prvým krokom primátorky Ostrihoňovej
je oboznámenie sa s Mestom všeobecne
a následne zvolanie prvého zasadnutia
Mestského zastupiteľstva ku koncu januára, na
ktorom by sa mali kreovať komisie, ako poradné
orgány MsZ, aby sa mohli následne schvaľovať
rozpočty mesta a mestských podnikov.
Pri svojom nástupe do funkcie rovnako
zdôraznila svoju vieru v to, že sa spoločnými
silami bude dariť mesto zveľaďovať,
ochraňovať a brániť voči zlým silám, aby sa
dalo všetko zrealizovať v jeho prospech. Za

dôležité vyhlásenie považuje upozornenie, že
sa do svojej funkcie vracia „iná“, ktoré podala
s vysvetlením, že nebude dávať „sto alebo tisíc
šancí“, ako to robila podľa jej slov v minulosti.
„Milujem odpúšťanie, lebo milujem ľudí.
Nebojím sa ničoho, ani smrti, ani psychického
deptania,“
zaznelo z úst primátorky počas slávnostného
preberania funkcie štatutára Mesta. Svoju silu,
okrem iného, nachádza aj v dokázaní neviny

v 688. trestných oznámeniach na jej osobu,
ktorým čelila.
Napriek
neľahkým
skúsenostiam
s riadením samosprávy, s politikou,
s ľuďmi, ktoré boli obrovskou skúškou
jej osobnosti a povahy v pracovnom,
či v osobnom živote, sa neprajníkom
vzoprela a dokázala všetkým, že jej
úloha na poste primátora svoj účel ešte
nesplnila a že ešte stále má čo tomuto
mestu odovzdať.

Prvé dni primátorky vo svojej funkcii
Prvý týždeň pôsobenia primátorky po jej
vymenovaní sa niesol v duchu zoznamovaní,
stretávaní a komunikácie so zamestnancami
Mestského úradu, mestských podnikov, škôl,
škôlok, všetkých ostatných mestských zariadení,
s okoloidúcimi ľuďmi, vrátane prijímania
návštev občanov na úrade, milých a pozorných
gratulácií, ako aj oboznamovania sa so stavom,
v ktorom sa mesto momentálne nachádza.
Najväčšou podstatou týchto stretnutí boli
prejavy radosti, náklonnosti a úcty voči
najvyššiemu predstaviteľovi Zlatých Moraviec
a o to väčšie ubezpečovanie primátorky
všetkých zamestnancov o vážení si ich práce,
bez rozdielu na funkcie, zaradenie a vernosť
predchádzajúcemu primátorovi.

TEKOVSKÉ NOVINY
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„Vernosť a oddanosť voči nadriadenému sa
nemá oplácať trestom, ale má byť ocenená
a ja si takú vlastnosť nadovšetko vážim,“ zneli
jej slová, ktoré následne doplnila, že všetci
zamestnanci majú u nej rovnakú pozíciu
a podmienky na pokračovanie vo svojej práci,
ktorá je predovšetkým službou občanom
a celému mestu.

Je presvedčená, že v informovanosti ľudí
sa Mesto neporovnateľne posunulo vpred
a uvedomuje si, že keby mala za svojho
pôsobenia také informačné kanály a pri sebe
tím ľudí, aký mal v posledných rokoch bývalý
primátor, bolo by dnes všetko iné. Preto dáva
svoju podporu a šancu všetkým.

Úrad má nového prednostu
S príchodom pani primátorky sa udiala
zmena na poste prednostu Mestského úradu
a Mgr. Romana Šíru, novozvoleného poslanca
MsZ nahradil Ing. Miroslav Šlosár.
Pán Šlosár má 47 rokov. Vo funkcií prednostu
MsÚ v Zlatých Moravciach pôsobil 2,5 roka,

pred nástupom Petra Lednára. Pätnásť rokov
pracoval pre Slovenský plynárenský priemysel
vo vedúcej funkcii a jeho pracovné skúsenosti
sú obohatené aj sférou podnikania.

Priania osobností
Medzi ľuďmi, ktorí prišli prejaviť a vyjadriť svoju
podporu počas slávnostného vymenovania
novej primátorke, boli aj dve výrazné osobnosti,
právnik a bývalý politik (4. minister spravodlivosti
SR, premiér SR) JUDr. Ján Čarnogurský a župan
Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing.
Milan Belica, PhD.

Stručný pohľad do histórie
Po komunálnych voľbách v novembri
2014, bola primátorkou mesta po tretíkrát
zvolená Ing. Serafína Ostrihoňová, ako
nezávislá kandidátka. V rokoch 2002 – 2010,
sa počas dvoch funkčných období po sebe,
stala známou po celom Slovensku a s ňou aj
mesto Zlaté Moravce. Mesto sa zviditeľnilo
najmä stálymi spormi medzi primátorkou
a
poslancami.
Na
zastupiteľstvách
mnohokrát čelila kritike, voči ktorej sa bránila.
Argumentovala tým, že sa snaží chrániť mestské
podniky pred vytunelovanímm a mestský
majetok pred predajom za korunu. Mediálnu
pozornosť si vyslúžila aj držaním 4-dňovej
protestnej hladovky v stane pred Úradom
vlády SR v máji 2006, kedy žiadala urýchlené
dobudovanie rýchlostnej cesty R1. Mala byť
riešením na často nehodový úsek I/65 medzi
Nitrou a Zlatými Moravcami, ktorý je súčasťou
hlavného ťahu na Banskú Bystricu. Po stretnutí
s premiérom Dzurindom dostala prísľub, že
cesta sa stavať začne. V tomto období mesto
nemalo hlavného kontrolóra a posledné
dva roky schválený rozpočet. Po vyostrenej
kampani v roku 2010 skončila v komunálnych
voľbách na druhom mieste s vyše 1600 hlasmi.
Napriek rozdielnym názorom na jej osobu sa
obyvatelia mesta znovu po štyroch rokoch
s počtom hlasov 1766 zhodli, že zo siedmich
kandidátov bude najlepším primátorom pre
mesto znovu Serafína Ostrihoňová.
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JUDr. Ján Čarnogurský:
„Pani primátorke Ostrihoňovej chcem vyjadriť
svoje uznanie a obdiv, pretože už vtedy, keď
prvýkrát vykonávala funkciu primátorky, svoje
ciele, ktoré boli užitočné pre mesto, sa snažila
presadiť veľmi netradičnými metódami.
Napríklad rýchlostnú cestu Nitra -Zlaté Moravce
a ďalej, kvôli ktorej robila hladovku pred
Úradom vlády. No a podobným spôsobom
presadzovala v záujme mesta aj niektoré iné
veci. Takýmto ľuďom potichu tí ostatní vyjadria
uznanie a obdiv, ale nezískavajú väčšinu
vo voľbách, ale pani Ostrihoňová získala vo
voľbách väčšinu. Je to uznanie pre ňu a je to
uznanie aj pre obyvateľov Zlatých Moraviec,
že si takúto ženu opätovne zvolili. Prajem jej
naozaj veľa úspechov, aj mestu Zlaté Moravce,
aby sa skutočne stalo vzorovým mestom pre
Slovensko, ktoré potlačí akúkoľvek korupciu,
bude uskutočňovať svoje plány, bude
vykonávať tlak aj na Bratislavu a Nitru, pretože
niekedy je to veľmi potrebné a že takýmto
spôsobom bude pútať na seba obdiv celého
Slovenka.“

doc. Ing. Milan Belica, PhD.
„Ja by som nielen pani primátorke, ale tomuto
mestu, ktoré je pre mňa skutočne vzácne tým,
že som sa tu narodil a som rodákom zo Zlatých
Moraviec, prial, aby ľudia, samozrejme s ňou
na čele, mali v prvom rade dobré zdravie,
lebo globálne problémy tohto sveta zmeniť
nemôžu. Čo ale zmeniť môžeme my, je trošku
pomôcť ľuďom, ktorí tu žijú a samozrejme
inštitúciám, ktoré tu pôsobia, aby bol život
krajší. Preto jej želám, aby to dobré zdravie,
ktoré jej zo srdca prajem, využila práve na
službu občanom. Nakoniec aj to, aby nikdy
nezabudla ani ona, ani poslanci a všetci, ktorí
sú vo verejnej správe zamestnaní, že pokiaľ je
pre nich občan entitou na piedestáli hodnôt,
veľa vecí sa vyrieši v pozitívnom slova zmysle
aj bez toho, že by nejaké zvláštne zásahy,
alebo vlastne úsilie muselo byť vynaložené.
Takže, do Nového roka, pochopiteľne, všetkým
Zlatomoravčanom, aj Vašej televízii želám
veľa dobrých správ. Niekedy hovorím, že svet
je komplikovaný a zložitý do tej miery, ako
si ho sami komplikujeme. Buďme šíriteľmi
pozitívnych, dobrých správ a všetkým želám
všetko len to najlepšie.“
šéfredaktorka Ľubomíra Rosinská
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Na pôde pri zimnom
štadióne vyrastie nové
obchodné centrum
V posledných dňoch mnohí registrovali
vrtnú súpravu pri Zimnom štadióne v Zlatých
Moravciach, kde prebiehali geologické práce.
Tieto práce boli predzvesťou realizácie projektu
výstavby obchodného centra, ktoré sa má na
tomto mieste nachádzať.
Majú ho postaviť firmy Queen Invest, s.r.o.
a Ardis a.s. Po stretnutí zástupcu spoločnosti
Ardis Mgr. Miroslava Vrbana s primátorkou
Zlatých Moraviec Ing. Serafínou Ostrihoňovou,
sa obe strany dohodli na vzájomnej spolupráci
a ústretovosti Mesta, bez ktorej nie je možné
projekt zrealizovať.
V nákupnom centre majú byť obchodné
prevádzky s elektronikou, textilom, obuvou,

rôznymi potrebami a spotrebičmi pre
domácnosť, lekáreň, kaviareň a obchodný
reťazec, ktorý svoje zastúpenie v meste Zlaté
Moravce ešte nemá. Jeho výstavbou sa vytvorí
dostatočné množstvo parkovacích miest pre
väčšie pohodlie návštevníkov a svoju prácu tak

môže získať približne 120 ľudí.
Firma Ardis sa podpísala v meste Zlaté
Moravce pod výstavbu Hypermarketu Tesco a
okružnej križovatky pri Tekove.
Ľubomíra Rosinská

Sobotňajšie vzdelávanie novozvolených poslancov a primátorky
V sobotu 10. januára 2015 sa v zasadačke
Mestského úradu v Zlatých Moravciach
konalo stretnutie novozvolených poslancov
Mestského zastupiteľstva a primátorky Serafíny
Ostrihoňovej za účelom vzdelávania.
Mesto Zlaté Moravce prijalo ponúknutú
možnosť zo strany Združenia obcí –
regionálneho
vzdelávacieho
centra
samosprávy a zorganizovalo seminár k zákonu
o obecnom zriadení pod názvom „Právna
úprava samosprávy v SR a jej orgánov,“
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ktorého lektorkou bola prítomná JUDr. Helena
Spišiaková.
Cieľom
seminára
bolo
ponúknuť
predstaviteľom samosprávy výklad zákona o
obecnom zriadení a súvisiacich predpisov tak,
aby ich uplatňovanie v praxi bolo v súlade s
platným právnym poriadkom.
Verejnú správu v SR tvorí štátna správa a
samospráva. Základné princípy fungovania
upravuje Ústava SR a najmä zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov. Tento zákon je akousi „bibliou“
samosprávy, pretože upravuje pôsobnosť
samosprávy a jej vzťah k štátu (prenesený
výkon štátnej správy), postavenie obce a jej
obyvateľov, orgány obce, vzájomný vzťah
starostu a obecného zastupiteľstva, postavenie
obecného úradu, obecnej rady, komisií,
hlavného kontrolóra a tiež práva a povinnosti
poslancov a pod.
Ľ. Rosinská
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Blíži sa referendum
o rodine
Dňa 14. januára 2015 sa v priestoroch
obradnej sály Mestského strediska kultúry a
športu konalo zasadnutie okrskových komisií,
ktoré bolo zvolané primátorkou mesta, Ing.
Serafínou Ostrihoňovou, v zmysle zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992
zbierky o spôsobe vykonania referenda v znení
neskorších predpisov. Zasadnutia sa zúčastnil
aj prednosta Ing. Miroslav Šlosár.
V úvode odznela informácia, že prezident
Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014
Z. z. na základe petície občanov prijatej 27.
augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň
jeho konania na sobotu 7. februára 2015.
Referendum sa koná na celom území
Slovenskej republiky v jeden deň od 7.00
do 22.00 h.
V Meste Zlaté Moravce bolo vytvorených
na referendum nasledovných 7 okrskov:
okrsok č. 1. - Obchodná akadémia
okrsok č. 2. - ZŠ Pribinova
okrsok č. 3. - MŠ Žitavské nábrežie
okrsok č. 4. - ZŠ Mojmírova
okrsok č. 5. - Centrum voľného času
okrsok č. 6. - Kultúrny dom Chyzerovce –
požiarna zbrojnica
okrsok č. 7. - Kultúrny dom Prílepy
Po naplnení všetkých bodov programu, ktorý
v sebe zahŕňal aj sľub členov zapisovateľov,
určenie
podpredsedov
a
predsedov
okrskových komisií, poučenie o mlčanlivosti
a informáciu k referendu, sa zasadnutie
preklenulo k záveru.

POZOR! ZNÍŽENIE
POPLATKOV VOČI MESTU
Na základe rozhodnutia primátorky mesta
Zlaté Moravce Serafíny Ostrihoňovej sa
občanom nad 62 rokov znižujú poplatky
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2015 o polovicu.
Úplné znenie Usmernenia primátorky, ktoré
nadobudlo platnosť 16. januára 2015:
I.
Podľa § 82 ods. 3 zák. 582/2004 Z.Z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov: “Obec
môže na základe žiadosti poplatníka na
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť, alebo odpustiť’
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Jeho súčasťou bolo prihovorenie sa
primátorky k prítomným. Poďakovala a zároveň
vyzvala občanov k vyjadreniu ich názorov
účasťou na referende s prianím, aby sa dosiahlo
maximum zo slovenských miest a obcí. Ďalej
uviedla, že vzhľadom k tomu, v akom ohrození
je rodina a že sa jedná o existenciu základných
hodnôt spoločnosti, záleží na každom jednom
z nás, či k tomu pridá svoj hlas. Znovu vrúcne
všetkým poďakovala.
z V referende oprávnení občania
rozhodnú o otázkach:
 Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb,
okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou
ženou?
 Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo

umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich
následná výchova?
 Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania, či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?
spracovala M. Petrovičová

rozhodnutím“.
II.
Na základe uvedeného zákonného
ustanovenia primátorka mesta Zlaté Moravce
za účelom zmiernenia tvrdosti citovaného
zákona vydáva nasledovné usmernenie pre
Odd. miestnych daní a vymáhania pohľadávok
MsÚ Zlaté Moravce: Poplatok za komunálne a
drobné stavebné odpady je možné znížiť iba
na základe žiadosti poplatníka.
Na zjednotenie postupu pri zmierňovaní
tvrdosti uvedeného zákona primátorka mesta
určuje, že uvedený poplatok sa rozhodnutím
vydaným Mestom Zlaté Moravce, ako
správcom dane pre rok 2015, zníži v
nasledovných prípadoch takto:
a) o 50 % z poplatku pre poplatníka, ktorý
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia dovŕšil 62
rokov
Sadzba poplatku pre fyzické osoby je
stanovená v súlade s čl. 3. ods. 2 VZN

mesta Zlaté Moravce č. 7/2012 o poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Zlaté Moravce.
Ak si v zdaňovacom období roka 2015
poplatník neuplatní nárok na zníženie
poplatku do 31. decembra príslušného
zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a
v tejto lehote nepredloží príslušné doklady,
jeho žiadosti na zníženie poplatku nebude
vyhovené.
Odd. miestnych daní a vymáhania
pohľadávok MsÚ Zlaté Moravce – referát
zabezpečujúci agendu poplatku za KO a
DSO, - bude vydávať po splnení podmienok
na zníženie poplatku stanovených v tomto
usmernení rozhodnutia, podpísané za Mesto
Zlaté Moravce povereným zamestnancom,
ktorým uvedený poplatok, v súlade s týmto
usmernením, zníži.
Spracovala Ľ. Rosinská
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Rozšírenie parkovacích
miest pred Okresným
úradom

V pondelok 19. januára 2015 sa stretla
primátorka Ing. Serafína Ostrihoňová s
prednostom Okresného úradu Ing. Marekom
Illéšom za účelom vytvorenia spevnených
plôch na parkovanie motorových vozidiel a
20. januára sa začala ich realizácia v spolupráci

Ako správne
komunikovať?
„Existujú štyri, len štyri spôsoby, ako
sa kontaktujeme so svetom. Na základe
týchto štyroch spôsobov nás hodnotia a
zaraďujú: Čo robíme, ako vyzeráme, čo
hovoríme a ako to hovoríme.“
Dale Carnegie
Nájsť človeka na rovnakej vlnovej dĺžke,
na akej sme my, nebýva jednoduché. Ak ho
niekedy stretneme, staneme sa najlepšími
priateľmi, alebo najväčšími rivalmi. Je len
na nás, ako dokážeme vnímať nastavené
zrkadlo samého seba a ako s ním dokážeme
komunikovať. Práve komunikácia a zvládanie
situácií býva základom úspechu každého z nás,
či už v pracovnej, spoločenskej alebo rodinnopartnerskej oblasti. Každý deň sa dostávame
do situácií, ktoré nás potešia alebo naopak,
rozhnevajú. A ten, kto dokáže informáciu
najrýchlejšie spracovať a adekvátne na ňu
zareagovať, sa stáva pánom situácie.
Komunikácia, čo a ako hovoríme, je dnes
najdôležitejším
faktorom
úspechu,
či
pádu. Významní predstavitelia vo vládach,
v priemysle a vzdelávaní, majú rozvinuté
schopnosti účinnej komunikácie s ľuďmi.
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s mestským podnikom Technické služby.
Parkovacie miesta boli navrhnuté podľa
predstáv prednostu Okresného úradu
Zlaté Moravce po dohode s primátorkou a
kompetentnými zamestnancami Mesta. Ide o
spevnenú plochu popri existujúcej príjazdovej
ceste k úradu, ktorá momentálne slúži na
parkovanie pre tri vozidlá (1 miesto – služobné
vozidlá, 2 miesta – pre ZŤP). Nakoľko sú tieto
parkovacie miesta v nedostatočnom počte
a celodenne obsadené autami súkromných
firiem sídliacich v budove, zamestnancami
úradov a ich klientmi, požiadal prednosta OÚ
ZM Mesto Zlaté Moravce, ako vlastníka týchto
pozemkov, o vybudovanie spevnenej plochy,
ktorá má zároveň slúžiť aj na bezpečný a
dočasný priestor pre vykladanie a nakladanie
materiálu, potrebného pre plynulý chod
okresného úradu, ktorý v budove sídli.
Vnútorné priestory v budove, v ktorej OÚ
ZM sídli, prešli rekonštrukciou (prízemie) za
účelom vytvorenia Klientskeho centra, ktoré
občanom okresu Zlaté Moravce poskytuje aj

služby, pre ktoré bolo potrebné cestovať do
Nitry. Okrem iného je po novom jeho súčasťou
aj Obvodné oddelenie policajného zboru a
referát Krajského dopravného inšpektorátu.
Práve pre zvýšenú návštevnosť a
predovšetkým, spokojnosť klientov úradu,
bolo v záujme prednostu OÚ ZM a primátorky
nájsť čo najrýchlejšie a najvhodnejšie
riešenie na vzniknutú situáciu s maximálnou
vzájomnou ústretovosťou.
Ľubomíra Rosinská

Ľudia sa nemusia s takými schopnosťami
narodiť. Každý, kto po nich túži, ich však môže
nadobudnúť. Stačí pevná vôľa a rozhodnosť.
Keď si zlepšíme schopnosť komunikovať,
dokážeme efektívnejšie prezentovať svoje
názory priateľom, rodine, nadriadenému, či
spolupracovníkom.

Mesto Zlaté Moravce sa v roku 2012 zapojilo
svojou žiadosťou do výzvy EÚ ohľadne projektu
„Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality
života seniorov“ a získalo prostredníctvom
eurofondov finančný nenávratný príspevok
vo výške 93 641, 78 € na pomoc seniorom
v ich nezávislejšom a rozhľadenejšom
každodennom živote.
Dňa 13. októbra 2014 sa odštartovala
realizácia tohto projektu v praxi. Občania nad
50 rokov, ktorí prejavili záujem sa vzdelávacieho
programu zúčastniť, mali možnosť doteraz
absolvovať kurzy: Práca s informačnými
a komunikačnými technológiami (IKT) –
začiatočníci, Práca s IKT – užívateľ, Práca s
IKT - pokročilý užívateľ, Právna gramotnosť,
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Spoločenská
etiketa, Zdravý životný štýl.
Projekt, ktorý sa realizuje vďaka iniciatíve
Mesta Zlaté Moravce a podpore z Európskeho
sociálneho fondu, má umožniť seniorom
vzdelať sa vo sférach, prostredníctvom ktorých
nájdu lepšie uplatnenie svojich potrieb a
túžob, s menej obtiažnym zaradením sa do
súčasnej spoločnosti.

Milí seniori!
Mesto Zlaté Moravce pokračuje v projekte
„Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality
života seniorov“ ďalším kurzom - Komunikačné
zručnosti. Ak máte nad 50 rokov a vaše trvalé
bydlisko je v okrese Zlaté Moravce, tentokrát
máte možnosť získať vedomosti v spoločenskej
komunikácii.
Kurz bude prebiehať v priebehu mesiacov
február a marec po dobu 60 vyučovacích
hodín.
Obsah vzdelávania:
> základná efektívna komunikácia
> syndróm stresu
> syndróm vyhorenia
> asertívna komunikácia
> vyjednávanie
> predchádzanie konfliktom
V prípade záujmu o absolvovanie kurzu
sa hláste na MsÚ, Oddelenie projektov a
propagácie č.d. 40 u Ing. Miroslava Košúta,
alebo na tel. čísle: 0918 571 642; prípadne
osobne v Dennom centre na Mojmírovej ulici.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ.“
Ľubomíra Rosinská
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Upozornenie pre
prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia
v meste Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce upozorňuje právnické
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, že
každoročne do 15. februára sú povinné
oznámiť Mestu Zlaté Moravce za každý
malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO)
spotrebu palív a surovín (v m3) s tepelným
výkonom do 300 kW (krby, pece, plynové
kotly), z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a
ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a
škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených
do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu
a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín,
počte prevádzkových hodín MZZO a o
druhu účinnosti odlučovacích zariadení. Táto
povinnosť vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.
z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov. Výška poplatku
sa určuje podľa VZN Mesta Zlaté Moravce
č. 1/2013 z 29. 04. 2013 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi
MZZO. Za nesplnenie povinností
uvedených v § 6 ods. 4 a určených v
rozhodnutí obce, vydanom podľa § 6
ods. 6, uloží obec prevádzkovateľovi
malého zdroja pokutu do 663,87 €.
Tlačivo oznámenia povinných údajov je
dostupné na internetovej stránke Mesta
Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu alebo
na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach,
ul. 1. mája 2, oddelenie investičnej výstavby a
hospodárskej činnosti.
Oddelenie investičnej výstavby
a hospodárskej činnosti MsÚ

Daňové priznanie k
dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani
za predajné automaty
a k dani za nevýherné
hracie prístroje na rok
2015
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani
za nevýherné hracie prístroje sa podáva na
tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo
financií SR č. MF/021249/2014-725. Uvedené
tlačivo platí pre fyzické aj právnické osoby.
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Rokovanie s Bauerom
Dňa 13. januára 2015 sa konalo stretnutie so zástupcami Bauer Gear Motor Slovakia, s.r.o. - director
Quality Bauer Group IMS Manager Peter Cagáň a Manager Lean Administration, Richard Orgoník
- a primátorkou mesta Zlaté Moravce Serafínou Ostrihoňovou. Stretnutia sa zúčastnil aj prednosta
Mestského úradu Miroslav Šlosár a vedúci Oddelenia výstavby Štefan Nociar.
Účelom stretnutia bolo rokovanie ohľadne dodávky pitnej vody do areálu priemyselného parku.
Do konca marca je potrebné vyriešiť zazmluvnenie nového správcu vodovodného systému, aby
podnik, v ktorom pracuje niekoľko stoviek ľudí zlatomoraveckého regiónu a ktorý si svoje záväzky
svedomite plní, mohol fungovať bez citeľných zmien a prekážok.
V záujme primátorky je byť nápomocnou pri riešení tohto problému v rámci svojich možností
a kompetencií, aby boli nájomcovi poskytované čo najvhodnejšie podmienky k podnikaniu a
ďalšiemu spokojnému užívaniu priestorov do budúcna, v istote a stabilite.
Tento stav sa týka ďalších siedmich odberateľov, firiem, pôsobiacich v areáli priemyselného
parku.
Ľubomíra Rosinská

•

•

•

•

Priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje
Poučenie na vyplnenie priznania k
dani z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k
dani za nevýherné hracie prístroje
Potvrdenie o podaní priznania k
dani z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k
dani za nevýherné hracie prístroje
OPATRENIE Ministerstva financií
Slovenskej
republiky
z
26.
novembra 2014 č. MF 021249 2014725, ktorým sa ustanovuje vzor
priznania k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje

Keďže tlačivo je pre viac druhov daní,
daňovník vyplní len úvod a konkrétny oddiel,
nie je teda potrebné vypĺňať všetky časti.
Lehota na podanie daňového priznania na
rok 2015 je do 31. 1. 2015.
Podávajú ho tí daňovníci, ktorí v roku 2014
nadobudli nehnuteľnosť, ktorá je k 1. januáru
2015 zapísaná v katastri nehnuteľností, alebo
daňovníci, ktorí v roku 2014 predali, darovali,
alebo im zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti
a túto už nebudú mať zapísanú k 1. januáru
2015 v katastri nehnuteľností, resp. daňovníci,
u ktorých v priebehu kalendárneho roka došlo
k zmenám, ktoré ovplyvňujú výšku vyrubenej
dane (stavebné povolenie, kolaudačné
rozhodnutie, prístavba, nadstavba, zmena
účelu užívania stavby a pod.).
Oddelenie miestnych daní a vymáhania
pohľadávok Mestský úrad Zlaté Moravce
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INFORMÁCIA o prenájme
voľných nebytových priestorov
Mesto Zlaté Moravce na základe § 9a ods. 9
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov poskytne do priameho
prenájmu
n nebytové priestory nachádzajúce sa na
I. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova 64, Zlaté Moravce so súpisným
číslom 2087 /„CENTRUM ŽITAVA“/, o celkovej
výmere 13,14 m², účel využitia prenájmu priestorov:
kancelária, sklad, predajňa
n nebytové priestory nachádzajúce sa na
I. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so súpisným
číslom 1330 /Administratívna budova/, kancelária
č. 114, o celkovej výmere 19,51 m², účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária, kde končí nájom
31.03.2015
n nebytové priestory nachádzajúce sa na
I. poschodí nehnuteľnosti – budova na Ul.
Hviezdoslavova č. 183, Zlaté Moravce so súpisným
číslom 1330 /Administratívna budova/, kancelária
č. 113, o celkovej výmere 26,86 m², účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
n nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí
nehnuteľnosti – budova na Ul. Duklianska č. 2A,
Zlaté Moravce so súpisným číslom 1572 /“Stredisko
občianskej vybavenosti“/, o celkovej výmere 34,50
m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária,
sklad, obchodné priestory
Lehota na predkladanie návrhov nájomných
zmlúv končí dňa 16.02.2015 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených
nehnuteľností získate na úradnej tabuli
a internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce n
www.zlatemoravce.eu, /Mesto a jeho samospráva,
ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2015, INÉ INFORMÁCIE/,
prípadne na č. telef. 037/6923922 (Oddelenie pre
stavebné konanie a správu majetku mesta MsÚ
Zlaté Moravce).
Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Srdečné a úprimné
poďakovanie
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Zlaté Moravce
centrom vzdelávania
PaedDr. Eva Bruteničová z Metodickopedagogického
centra
v
Bratislave
zorganizovala odborný seminár v rámci
memoranda pre riaditeľov materských škôl v
Zlatých Moravciach. Cieľom tohto semináru

bolo napomôcť riaditeľom materských škôl v
rámci všetkých krajov Slovenska k skvalitneniu
ich riadenia. Garantmi seminára boli PaedDr.
Ilona Uváčová zo Štátnej inšpekcie z Bratislavy,
PaedDr. Viera Hajdúková z Ministerstva školstva
v Bratislave.
Seminár v rámci memoranda prebiehal podľa
jednotlivých krajov. Hlavnými témami boli
zmeny v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), ktoré nadobudli
účinnosť od 1. septembra 2014, pripravovaná
inovácia programu ISCED 0, poradné orgány
riaditeľky školy - pedagogická rada, metodické
združenie, ich úlohy v rámci spolupráce a
aktuálne problémy materských škôl.
Týmto by som chcela poďakovať PaedDr.
Eve Bruteničovej za zviditeľnenie mesta
Zlaté Moravce a poskytnutia najhorúcejších
informácií
pre
vedúcich
pracovníkov
materských škôl v rámci celého Slovenska.
PaedDr. Klaudia Ivanovičová

Vianočná kapustnica
Predvianočné obdobie sa Terénna sociálna
práca v Zlatých Moravciach rozhodla tento
rok osláviť spoločne s občanmi mesta pri
Vianočnej kapustnici v priestoroch Mestského
strediska kultúry a športu.
Piatkový podvečer, pár dní pred Vianocami,
sa niesol v príjemnej atmosfére ľudí, ktorí naše
srdcia obohatili svojimi príbehmi a utvrdili
myšlienku, že čaro Vianoc nespočíva vo veľkých
a drahých daroch, ale v ľudskosti. Tešíme sa a
ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí túto
dobročinnú akciu podporili, či už účasťou,
alebo priložením ruky k dielu.

Byť odlišným nie je zlé, niekedy inakosť
dostaneme jednoducho do vienka alebo sa
u nás prejaví s pribúdajúcimi rokmi. Svoje o
tom vie aj Matúš, ktorý je žiakom 4.b triedy ZŠ
na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach. Jeho
spolužiaci si pre neho pripravili nečakané
prekvapenie, ktoré sa skvelo vydarilo.
Ukrývalo sa za ním pozvanie do cukrárne,
ktoré Matúš aj s maminou prijal, tam to
však nekončilo. Jeho spolužiaci mu darovali
vecný darček a zároveň sa mu bez výnimky
vyznali, ako ho majú radi takého, akým je a
ako im na ňom záleží. Deti sú vždy úprimné

Prajeme krásne prežitie Vianočných sviatkov
pokoja a mieru.
Zuzana Blaháková,
terénna sociálna pracovníčka

a preto niet pochýb, že aj v tomto prípade
išlo o skutočné a pravdivé vyjadrenie toho,
čo cítia. Touto cestou sa chce Matúš spolu s
maminou poďakovať za podporu, darček a
príjemné, sladké prekvapenie, z ktorého mal
veľkú radosť. Zároveň patrí poďakovanie aj
triednej učiteľke Mgr. Zuzane Šišovskej za jej
vždy pozitívny prístup, asistentke Barborke,
ako aj vedeniu školy a všetkým ostatným, ktorí
akúkoľvek odlišnosť prijímajú a berú ako niečo
úplne prirodzené.
M. Petrovičová
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Spoločenská kronika Mochovecké kalendáre
Narodili sa
21. 11. 2014 Max Polák, (N) Nitra
22. 11. Sebastián Rajnoha, (N) Levice
22. 11. Jozef Šimeček, (N) Banská Bystrica
24. 11. Sofia Čanji, (N) Nitra
24. 11. Hana Pavelková, (N) Topoľčany
09. 12. Teodor Malý, (N) Bratislava
10. 12. Jasmin Lakatošová, (N) Nitra
11. 12. Sára Ondrejková, (N) Levice
15. 12. Aneta Hözlová, (N) Bratislava
15. 12. Adam Zuzula, (N) Nitra
17. 12. Patrik Karvay, (N) Nitra
20. 12. Patrik Mladonický, (N) Levice
21. 12. Lea Kyseľová, (N) Nitra
24. 12. Daniela Kudríková, (N) Piešťany
27. 12. Jakub Krázel, (N) Nitra
29. 12. Samuel Komžík, (N) Nitra
30. 12. Tobias Baláž, (N) Nitra
31. 12. Nikolaos Papoutsakis, (N) Nitra
01. 01. 2015 Rebeka Kadoríková, (N) Nitra
04. 01. Samuel Roman, (N) Nitra
06. 01. Andreas Kráľ, (N) Partizánske
09. 01. Sebastián Horváth, (N) Nitra
13. 01. Ela Končálová, (N) Nitra
Povedali si áno
17. 12. 2014 František Boďo, Zlaté Moravce
a Zuzana Rybárová, Zlaté Moravce
19. 12. Daniel Páleník, Zlaté Moravce
a Petronela Balážová, Zlaté Moravce
Jubilanti
01. 01. 2015 Oľga Čelková, Zlaté Moravce, 90 r.
02. 01. Marta Gracovská, Zlaté Moravce, 80 r.
04. 01. Melichar Jonis, Zlaté Moravce, 85 r.
09. 01. Emília Huranová, Zlaté Moravce 85 r.
11. 01. Mária Mesiarkinová, Zlaté Moravce, 90 r.
18. 01. Angela Garajová, Zlaté Moravce, 85 r.
19. 01. Mária Repková, Zlaté Moravce, 90 r.
Opustili nás
11. 11. 2014 Karol Preiner, 1953, Zlaté Moravce
24. 11. Mária Géciová, 1934, Zlaté Moravce
27. 11. Katarína Hodošiová, 1921, Hosťovce
01. 12. Vilma Očovayová, 1924, Zlaté Moravce
02. 12. Valeria Končalová, 1952, Beladice
02. 12. Júlia Solčanská, 1923, Neverice
06. 12. Helena Horvátová, 1927, Zlaté Moravce
08. 12. Mária Hupková, 1935, Volkovce
08. 12. Helena Modzgová, 1955, Zlaté Moravce
11. 12. Helena Kováčová, 1936, Žitavany
12. 12. Terézia Eliášová, 1927, Velčice
12. 12. Štefan Lukniš, 1943, Hosťovce
13. 12. Anna Bencová, 1949,
Kostoľany pod Tribečom
15. 12. Anna Borkovičová, 1948, Sľažany
15. 12. Anna Poliaková, 1941, Zlaté Moravce
16. 12. Anton Hujavý, 1937, Zlaté Moravce
16. 12. Emília Ľahká, 1930, Zlaté Moravce
19. 12. Július Banda, 1940, Zlaté Moravce
21. 12. Jozef Vnuk, 1942, Nevidzany
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zadarmo pre každého
občana

Slovenské elektrárne spoločnosti skupiny
Enel pre Vás pripravili kalendár na roky 2015
– 2016 s príručkou pre ochranu obyvateľstva
v ochrannom pásme Atómových elektrární
Mochovce.
Kalendáre sú určené pre domácnosti /1
ks/ občanom Zlatých Moraviec. Môžete si
ich prevziať na Mestskom úrade v Zlatých
Moravciach, Ul. 1. mája č.2 – suterén budovy
č.d. 1, počas stránkových hodín úradu, v
termíne od 21. 01. do 31. 03. 2015. Obyvateľom
mestskej časti Prílepy budú kalendáre
expedované po upresnení termínu, o ktorom
sa dozvedia cestou mestského rozhlasu.
Ref. COO

Pohotovosť lekární

29. 01. - 28. 02. Lekáreň Dr. Max,
OC Tesco, Hviezdoslavova 3,
Zlaté Moravce, denne od 8.00 do
20.00 h, kontakt: 0901 961 090
22. 12. Mária Bošiaková, 1926,
Jedľové Kostoľany
22. 12. Mária Valkovičová, 1923, Zlaté Moravce
23. 12. Katarína Žikavská, 1939, Skýcov
25. 12. Angela Boďová, 1934, Čaradice
26. 12. Koloman Ľahký, 1927, Beladice
27. 12. Janka Kaplánová, 1937, Červený Hrádok
28. 12. Ján Minár, 1928, Obyce
28. 12. Božena Obertová, 1947, Žitavany
30. 12. Emilia Chrenková, 1938, Zlaté Moravce
03. 01. 2015 Mária Holečková, 1952, Hosťovce
04. 01. Terezia Macskayová, 1935, Topoľčianky
04. 01. Helena Nipčová, 1931, Zlatno
05. 01. Margita Komžiková, 1930, Nemčiňany
05. 01. Gabriela Švecová, 1948, Topoľčianky
06. 01. Karol Broniš, 1921, Zlaté Moravce
06. 01. Jiří Magát, 1934, Liptovská Kokava
06. 01. Viktória Dvoranová, 1934, Tekovské Nemce
07. 01. Ľudovít Kováč, 1932, Choča
07. 01. Mária Kováčová, 1933, Nová Ves nad Žitavou

Milí naši čitatelia!
Starý rok sme uložili do svojich spomienok
a nový začíname s vierou v srdci v krajšie
zajtrajšky, s novým vedením nášho mesta.
Tekovské noviny sa za roky svojej existencie
stali neodmysliteľnou súčasťou mnohých
domácností. Náš redakčný tím sa stal súčasťou
celkového diania v meste, prekrásnych akcií,
práce mnohých z Vás, spoločne prežitých
chvíľ s Vami, s mnohými osobnosťami,
cieľavedomými a šikovnými ľuďmi. Spoločne
tvoríme skutočnú históriu nášho mesta
pre budúce generácie obyvateľov Zlatých
Moraviec, ktorá nie je len o politike, nehodách,
nešťastiach a ľudských tragédiách, ako
sledujeme v iných komerčných médiách,
ale o skutočných životných hodnotách
Zlatomoravčanov. O tom, čo si naozaj vážime,
pre čo žijeme a na čo môžeme byť právom
hrdí.
Doba je ťažká a svet presýtený zlými
a negatívnymi správami. Nie je to však vina
len poskytovateľa, ale ponúkané služby
a produkty na trhu určuje v konečnom
dôsledku spotrebiteľ. Preto si za nás všetkých
do budúcnosti prajem prinášať len pozitívne
správy, predovšetkým nadhľad, schopnosť
kompromisov, rozhodovanie srdcom, pohľad
cez ružové okuliare s láskou a silou nachádzať
aj v tých najťažších situáciách niečo pozitívne.
Len takýmto spôsobom sa všetko zlé mení na
dobré a lepšie. Prijímajme prekážky ako výzvy
a každý nezdar na poučenie.
Podľa numerológie nás čaká rok plný
hojnosti, prosperity a zúčtovania všetkých
predchádzajúcich činov. Je to taktiež rok
splnených snov, prianí a skúšok viery. Pozor
však na to, čo si prajeme, na čo svoje myšlienky
sústreďujeme, nikoho nesúďme a neubližujme.
V duchovnom svete platí, že všetko sa splní,
keď sa nevzdávame viery a nádeje. A buďte si
istí, že neprajnosť, závisť, negatívne myslenie,
strach a obavy sa zhmotňujú oveľa skôr,
než si myslíme. Preto si život sami zbytočne
nekomplikujme, druhým odpúšťajme a verme,
že každému sa raz všetko vráti. A bez nášho
pričinenia aj tým, čo nekonali správne.
Za redakciu Tekovských novín a webového
portálu zlatemoravce.info prajem všetkým veľa
spokojnosti, pokoja, radosti, lásky a úsmevov
na rozdávanie.
šéfredaktorka Ľubomíra Rosinská
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Pozvánky
$ Mestské múzeum Zlaté Moravce Vás
srdečne pozýva na výstavu s názvom
Požitavské kroje na bábikách Márie
Pekárovej. Výstava prebieha vo výstavných
priestoroch múzea na Námestí A. Hlinku do
31. januára. Otvorené je počas pracovných
dní: pondelok – piatok v čase od 8.00 do 16.00
(11.30 – 12.00 – obed).
$ Sobota 31. januára – Metal koncert –
Zelená Žaba, Topoľčianky.
$ Občianske združenie - spevácky súbor
Kolovrátok a Materská škola v Prílepoch Vás
pozývajú 1. februára o 15.30 h do Kultúrneho
domu v Prílepoch na Karneval a 15. februára
o 15.00 h na Fašiangové slávnosti.
$ Mestské múzeum Zlaté Moravce Vás
srdečne pozýva na výstavu s názvom
Zbierka starožitností. Výstava sa bude
konať vo výstavných priestoroch múzea
na Námestí A. Hlinku od 2. do 27. februára.
Otvorené je počas pracovných dní: pondelok

Zápis do prvých
ročníkov
základných škôl
a ZŠ Pribinova
Riaditeľstvo ZŠ, Pribinova 1, v Zlatých Moravciach
oznamuje, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v
dňoch 3. a 5. februára 2015 od 9.00 h do 16.00 h
a 4. februára 2015 od 9.00 do 13.30 h na prízemí
budovy v kabinete výchovného poradcu. Dňa
4. februára 2015 od 14.00 do 17.00 h v novej
budove.
Na zápis príde dieťa v sprievode rodiča
(zákonného zástupcu) s rodným listom. Zápisu
sa zúčastnia deti narodené do 31. augusta 2009
a deti, ktoré mali v šk. roku 2014/15 odklad
povinnej školskej dochádzky.
Ak má dieťa nejaké obmedzenie, zákonný
zástupca pri zápise predloží posudok
odborného zariadenia. V prípade záujmu môže
rodič zaplatiť za školské pomôcky 11 € a zošity k
šlabikáru cca 6 €.
Zároveň ste srdečne pozvaní na Veľký zápis
s tvorivými dielňami, ktorý sa uskutoční 4.
februára 2015 od 14.00 – 17.00 h v novej budove.
Mgr. Lenka Herdová, riaditeľka školy

– piatok v čase od 8.00 do 16.00 (11.30 – 12.00
– obed).
$ Jednota dôchodcov - ZO Zlaté Moravce
Vás srdečne pozýva na Fašiangovú zábavu,
ktorá sa uskutoční 6. februára (piatok) so
začiatkom o 19.00 h v priestoroch jedálne
Strednej odbornej školy technickej (Ul. 1. mája
- oproti parku). O dobrú náladu je postarané.
Vstupné na osobu je 5 €. Večera batôžková.
Tešíme sa na Vás!
$ Sobota 13. februára o 18.00 h – Kysucký
prameň z Oščadnice – TV Šláger a ich
hostia – divadelná sála MSKŠ, vstupné 7 €,
predpredaj vstupeniek v MSKŠ.
$ Občianske združenie Chyzerovce všetkých
srdečne pozýva v sobotu 14. februára o 16.00h
do Kultúrneho domu v Chyzerovciach na
Fašiangy s pochovaním basy.
$ Sobota 14. februára o 19.00 h – koncert
- From Our Hands, Problem, Freekies,
Na dosah – Quadraton club, Zlaté Moravce.
Vstupné na akciu: do 21.00 – 4 €/po 21.00 – 5 €.
$ Kultúrne podujatie pre rodičov s deťmi
pod názvom: „Kúzelný karneval“ sa
uskutoční 15. februára o 15.30 h (nedeľa) v

divadelnej sále MSKŠ. Sprievodnou akciou
bude aj ocenenie primátorky mesta Zlaté
Moravce za najoriginálnejšiu masku. Vstupné:
2 €. Tešíme sa na vašu účasť!
$ Mestské múzeum Zlaté Moravce Vás
srdečne pozýva na Fašiangovú tvorivú
dielňu, ktorá sa uskutoční v spolupráci s FS
Chyzerovčanka dňa 16. februára od 8.30 do
13.00. Súčasťou tvorivého dopoludnia bude
príprava, pečenie a ochutnávanie tradičných
fašiangových fánok.
$ Mestské stredisko kultúry a športu
Zlaté Moravce Vás pozýva na koncert
Nedvědovcov – Františka a Vojtu s
kapelou. Odznejú známe pesničky ako Růže
z papíru, Skládanka, Kytka, Podvod, Na kameni
kámen, Banská Bystrica, Devatenáct let,
Stánky, Kočovní herci... Koncert sa uskutoční
27. februára o 19.00 h. Vstupné: 9 €.
$ Štvrtok 5. marca o 19.00 h – Whiskyho
cestovateľské kino: Maroko. Fotky a
dobrodružstvá speváka kapely Slobodná
Európa z jeho ciest do Maroka – Budha Bar,
Zlaté Moravce, predaj vstupeniek v cene 4 €
už prebieha.

a ZŠ Mojmírova
Základná škola, Mojmírova 2, v Zlatých
Moravciach oznamuje, že individuálny zápis do
1. ročníka ZŠ sa uskutoční od 5. do 13. februára
2015 na riaditeľstve školy. Je potrebné, aby sa
zápisu zúčastnilo dieťa s rodičom a zároveň
priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz
zákonného zástupcu a 7 € na súbor zošitov s
predtlačou.
Zápisný list si môžete vytlačiť (vypísať) z www.
zsmojzm.edupage.sk a priniesť so sebou.
e-mail: mojmirovazs@gmail.com
Zároveň ste srdečne pozvaní na Slávnostný
zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať 4.
februára 2015 v pavilóne „C“ o 15.00 h.
Mgr. Viera Striešková, riaditeľka školy

a ZŠ sv. Don Bosca
Základná škola sv. Don Bosca, Zlaté Moravce
Vás pozýva na zápis do 1. ročníka, ktorý sa
uskutoční 4. a 5. februára 2015 od 13.30 do
17.00 h v budove školy. Prineste si so sebou
občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a poplatok
15 € za učebné pomôcky. Na zápis príďte aj s
budúcim prvákom.
Škola ponúka: kvalitné vzdelanie, bezpečné
prostredie, rodinnú atmosféru, kresťanskú
formáciu, výučbu cudzích jazykov, počítačové
učebne, školský klub detí, krúžky, interaktívne
vyučovanie.
Viac informácií o škole sa dozviete na: http://
zsbosco.edupage.org. Tešíme sa na Vás!
Ing. Marta Lazúrová, riaditeľka školy

a ZŠ Robotnícka
Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Vás srdečne pozýva na Slávnostný zápis do
1. ročníka, ktorý sa uskutoční 4. februára 2015 o
15.00 h na 1. poschodí. Tešíme sa na Vás!
Zápis bude pokračovať od 5. do 13. februára
2015 od 9.00 do 14.00 h u riaditeľky ZŠ. Na zápis
príde dieťa v sprievode zákonného zástupcu. Je
potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky
preukaz zákonného zástupcu a 7 € na súbor
zošitov s predtlačou.
Mgr. Jana Dudášová, riaditeľka školy

Predajňa HERRY s.r.o., 216 Skalité 023
14, okres Čadca, prevádzka Župná 15,
Zlaté Moravce oznamuje zákazníkom,
že
dekoratívna
olejová
lampa
„LAMPA NAFTOWA NOWA PRODUKT
NUMER X CK 001“ bola vyhlásená za
nebezpečný výrobok. Spotrebitelia,
ktorí si ju zakúpili ju môžu vrátiť späť
na prevádzkareň. Za výrobok bude
vrátená kúpna cena výrobku.
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