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Poslanci jednohlasne schválili rozpočet na
rok 2016 alebo ako to vyzerá v číslach
Dvanáste zasadnutie mestského zastupiteľstva sa nieslo
v duchu schvaľovania rozpočtu
na rok 2016. Sedemnásty decembrový štvrtok starého roka
sa stal dňom, keď prítomní poslanci jednohlasne schválili
najdôležitejší dokument mesta, ktorým je Rozpočet mesta
na rok 2016.
V nasledujúcich riadkoch vám
prinášame niekoľko dôležitých
čísel, ktoré poskytol Mestský
úrad Zlaté Moravce.
Bežné výdavky sú na rok 2016
plánované vo výške 6 702 125 eur.
Majú slúžiť najmä na zabezpečenie
základných činností mesta, zmluvné plnenia, splátky úrokov a istín
z prevzatých úverov, energie, mzdy
zamestnancov zákonné odvody
do poisťovní, nevyhnutnú údržbu
majetku mesta, zákonné poplatky
a platby, transfery rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám, financovanie mestskej polície, sociálnych služieb, financovanie
originálnych kompetencií v školstve,
a to materských škôl, školských jedální pri MŠ a ZŠ, školských klubov detí
pri ZŠ, ako aj financovanie neštátnych školských zariadení.
Najviac financií pôjde na školstvo,
a to vo výške 42,80 %, 30,36 % je
určených na chod a správu obce
a 19,56 % tvoria výdavky na mestské podniky.
Rozpočet bol zostavený a predložený mestskému zastupiteľstvu

Mesto bude naďalej podporovať
sociálne projekty, ako je Chránená
dielňa, v ktorej sú zamestnaní štyria ZŤP pracovníci, i projekt Praxou
k zamestnaniu (zamestnanie mladých) a šanca k zamestnaniu. Obidva
projekty sú realizované prostredníctvom UPSVaR Nitra. Projektmi sa sleduje zvýšenie šance v rámci uplatnenia sa na trhu práce u mladých
ľudí a tiež ľudí evidovaných na úrade
práce ako znevýhodnených. Projekt
Aktivačná činnosť a dobrovoľníctvo
bude realizovaný prostredníctvom
UPSVaR Nitra. Je to cyklicky sa opakujúci projekt, vždy v trvaní pol roka.
Z rozpočtu mesta je realizované spolufinancovanie celkovej ceny práce
koordinátora aktivačných pracovníkov a nákup pracovného náradia
a pracovného oblečenia VPP. Nevyhnutné výdavky na všetky menované projekty z rozpočtu mesta sú plánované v celkovej výške 30 160 eur.

(MZ) a zároveň aj schválený MZ ako
prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií rozpočtu je
prebytok vo výške 10 000 eur.
Celkové príjmy sú vo výške
6 823 125 eur, z toho 65,33 %, čo je
4 457 615 eur, tvoria daňové príjmy,
ktoré predstavujú príjmy z podielových daní, daň z nehnuteľností,
ostatné miestne dane (za psa, predajné automaty, nevýherné hracie
prístroje, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva) a poplatok
za komunálne odpady od fyzických a právnických osôb. Nedaňové príjmy, ktoré predstavujú príjmy
z vlastníctva, administratívne poVýdavky na spolufinancovanie
platky, pokuty a penále, poplatky projektov rekonštrukcie budoz nepriemyselného a náhodného vy MSKŠ
predaja tovarov a služieb a ostatné
príjmy, sú vo výške 963 860 eur.
Kapitálové výdavky vo výške
10 000 eur sú plánované z prebytku
Pre Mestskú nemocnicu prof. bežného rozpočtu na spolufinancoMUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zla- vanie rekonštrukcie budovy Mestté Moravce je rozpočtovaný príspe- ského strediska kultúry a športu,
vok v celkovej výške 204 000 eur so keďže mesto podalo žiadosť o pozáväzným ukazovateľom na úhradu skytnutie dotácie na základe výzvy
záväzkov po lehote splatnosti pre NSK na obnovu národných kultúrSociálnu poisťovňu.
nych pamiatok „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ a na základe výV rozpočte sa počíta aj s vý- zvy ministerstva kultúry „Obnovme
davkami na prevádzku Denné- svoj dom“.
ho centra (bývalý Klub dôchodcov
Výdavkové finančné operácie sú
na Mojmírovej ul.) vo výške 14 780 na rok 2016 plánované vo výške
eur, ako i na terénnu a stálu opatro- 124 000 eur na splácanie istín z troch
vateľskú službu (opatrovanie klien- bankových úverov vo výške 106 000
tov v domácnosti) vo výške 137 760 eur, z toho vo výške 66 000 eur z preeur.
bytku bežného rozpočtu, vo výške
Mesto sa zapojilo do projek- 40 000 eur z Rezervného fondu mestu Praxou k zamestnaniu i do ta a splácanie pôžičky od Audiovizuprojektu Aktivačná činnosť álneho fondu vo výške 18 000 eur
a dobrovoľníctvo.
z prebytku bežného rozpočtu.

Údržba miestnych
komunikácií a čistota mesta
Technické služby mesta, ktoré
sú zodpovedné za čistotu mesta a údržbu ciest, dostanú z rozpočtu príspevok v celkovej výške
786 000 eur so záväznými ukazovateľmi na zber, odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu vo výške
285 000 eur, na opravy a údržbu
miestnych komunikácií vo výške
75 000 eur, na prevádzku a údržbu
verejného osvetlenia vo výške
174 000 eur, na prevádzku útulku
pre zvieratá vo výške 10 000 eur, na
údržbu cintorínov v Zlatých Moravciach, v m. č. Chyzerovce a v m. č. Prílepy vo výške 51 400 eur a na údržbu
verejnej zelene, detských ihrísk a čistenie mesta počas celého roka vo
výške 185 600 eur.
O verejnú zeleň sa v predchádzajúcom roku starala mestská príspevková organizácia Záhradnícke služby mesta, ktoré boli poslancami MZ
zrušené bez právneho nástupcu.
Jednotlivé činnosti prešli na Technické služby mesta, m. p. a záväzky
podniku prebralo mesto.
Informácie poskytla Ing. Szobiová

Ďakujem všetkým zamestnancom mestského úradu, riaditeľom mestských rozpočtových
a príspevkových organizácií za
prípravu rozpočtu a mestským
poslancom za podporu tohto dôležitého dokumentu. Ich
jednohlasný súhlas ukázal, že
poslanci a vedenie mesta našli
spoločnú reč a racionálny úsudok a prospech mesta stojí nad
drobnými názorovými nezhodami, ktoré sú v demokratickej
spoločnosti prirodzené.

MVDr. Marta Balážová

Milí spoluobčania, vážení Zlatomoravčania,

d

ovoľte mi, aby som vás pri
príležitosti začiatku nového roka 2016 oslovila
s niekoľkými svojimi myšlienkami.
Máme za sebou ďalší rok prežitý v každodenných radostiach
a starostiach, ktoré zostanú už
len v našich spomienkach. Do
nového roka každý vstupujeme
s novými plánmi, predsavzatiami
a určujeme si nové ciele, ktoré by
sme počas nastávajúceho roka
chceli uskutočniť v súkromnom
i pracovnom živote.
Správne zhodnotenie starého roka nám môže pomôcť
uvidieť reálne vízie budúcnosti, kde sa zo zlého poučíme a kde
je možné ďalej stavať, rozvíjať veci
začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty
prídu. S týmto odhodlaním vstupujem do nového roku i ja.
Mesto Zlaté Moravce tiež počas

uplynulého roka prekonávalo prekážky a neustále sa borí s problémami, ktoré budeme musieť
v tomto roku zdolať a čo najskôr
riešiť, pretože ich váha tlačí naše
mesto na kolená. Je potrebné
pristupovať k problémom zodpovedne aj s výhľadom do budúcnosti. Dosť bolo riešení, ktoré
problém len maskovali alebo odložili na určitý čas, ktorý nás teraz
dobieha. Som rozhodnutá zodpovedne riešiť problémy mesta napriek tomu, že opatrenia, ktoré je
potrebné vykonať, nie sú príjemné ani populárne. Pre mňa je podstatné, čo prispeje k ozdraveniu
samosprávy, k jej sprehľadneniu
a sprístupneniu pre samotných
občanov mesta.
Od môjho nástupu a prebratí
funkcie štatutárneho zástupcu
mesta robím všetky rozhodnutia
za účelom zlepšenia a skvalitnenia života v meste.

Chcem, aby mesto poskytlo
zdravotnú starostlivosť, aby
bolo čisté, bezpečné, aby
umožňovalo kvalitné štúdium deťom a mládeži, kultúrny program na odľahčenie každodenných problémov, kde by
mohli ukázať svoje nadanie naše
deti, naše súbory, naši umelecky
nadaní spoluobčania.
Veľa nového je potrebné vybudovať, vylepšiť či len skrášliť. Na to
je však potrebné vynaložiť úsilie,
prácu, dobrú vôľu, spoluprácu,
ochotu a toleranciu.
Mestu Zlaté Moravce dávajú
život občania svojou prácou,
postojmi, a práve preto budeme
aj v novom roku vo veľmi úzkom
kontakte, budem počúvať vaše
názory, námety a pripomienky.
Rada by som sa pri tejto príležitosti poďakovala všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou

prispeli k zveľadeniu nášho mesta, obohateniu jeho kultúrneho
i duchovného života, pretože budúcnosť mesta je hlavne v rukách
nás občanov.
Prijmite, prosím, odo mňa želanie pevného zdravia a dobrých
medziľudských vzťahov. V novom
roku prajem veľa osobných a pracovných úspechov.
S úctou MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora

Budeme mať len taký deň, aký si sami spravíme
„Je ťažká doba. Človek môže
byť rád, ak má prácu, strechu
nad hlavou a má čo vložiť do
úst. Ľudia sú zlí. Život je celkovo trápenie,“ hovorí mi žena pri
fontáne v meste.
Je unavená zo života. Kútiky jej
úst smerujú nadol. Mám pocit, že
už dávno zabudla na to, čo je to
úsmev. Pokožku má bledú, hlas
nevýrazný, monotónny, pôsobí
sklesnuto.
„Naozaj si myslíš, že takto to
vo svete funguje? Naozaj máš
pocit, že v tomto našom mestečku nemôžeš žiť šťastne?“
pýtam sa jej zvedavo, aj keď jej
pesimistickú odpoveď už dávno
poznám.
„Prosím ťa, odkiaľ si prišla,
z Marsu?“ pozrie sa na mňa hnedovláska a zdvihne obočie. Hodí
rukou a odchádza smerom k pošte.
V Zlatých Moravciach som sa narodila. Milujem toto mesto. Dáva mi
pocit domova a vždy sa sem rada
vraciam. Mám 17-ročné pracovné
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skúsenosti v oblasti médií, vyštudovala som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor médiá
a marketing.
Práve 7 rokov môjho pôsobenia
v hlavnom spravodajstve našej verejnoprávnej televízie mi otvorilo
v mnohom oči. Mala som možnosť
spoznať príbehy ľudí, ktoré by aj
vám vtlačili slzy do očí. Chudoba,
choroby, strata zmyslu v živote. O to
viac ma tešilo, ak som mohla zo
svojej novinárskej pozície pomáhať.
Uvedomila som si však aj to, aké
je dôležité práve naše vnútorné
nastavenie. Náš pohľad na okolitý
svet. Ak si neustále budeme hovoriť, aký je život zlý, budeme si toho
zlého priťahovať do života čoraz
viac. Naopak, ak sa zameriame aj
na drobnosti, ktoré nám dokážu
vniesť radosť do duše, život je zrazu
presvietený svetlom.
Precestovala som veľký kus sveta. Najviac ma však oslovili domorodci v Indonézii. Ich rodiny boli
priateľské a dali by turistom aj to

posledné. A to napriek tomu, že
sami nemali čo vložiť do úst. Závisť, nenávisť či zlobu som z nich
necítila.
Občas sa pristavím pri tom, akí sú
ľudia k sebe neprajní. A je naozaj
jedno, či je to v Malajzii, Grécku,
Amerike alebo hocikde inde na svete. Namiesto toho, aby si pomáhali,
druhého radšej vidia na lopatkách.
Ako ubitého boxera v ringu, ktorý
práve dostal K. O. Napriek tomu sa
chcem s vami podeliť o jednu myšlienku, ktorá ma sprevádza už roky
a bude aj tento rok, ktorý sa končí
číslom 16. „Budete mať len taký
deň, aký si sami spravíte“.
Milí rodáci, ak ste zvažovali, aké
predsavzatia si dáte do roku 2016,
možno by bolo skvelé toto: „Budem
sa viac usmievať. Veci už nebudem
brať tak tragicky a začnem sa tešiť
aj z drobností. Závisť či zlobu budem ignorovať, pretože ak vás ľudia
majú v zuboch, pravdepodobne
ste toho v živote dokázali viac ako

oni. Pretože ten, kto neustále rieši
život niekoho iného, pravdepodobne nemá usporiadaný svoj vlastný.“
Mne toto uvedomenie pomohlo
pred niekoľkými rokmi a odvtedy
sa mi žije s ľahkosťou.
Drahí Zlatomoravčania, je
mi cťou prispieť kúskom seba
do Tekovských novín, ktoré už
dlhé roky sprevádzajú naše životy. Zároveň privítam vaše nápady, návrhy a postrehy, ako
naše Tekovské noviny vylepšiť.
Bude mi cťou spolupracovať aj
s novými prispievateľmi, ktorí chcú priniesť do novín svoje pohľady na život v meste
a okolí.
V tomto čísle sa dozviete nielen
to, ako je to s hospodárením v meste, ale aj príbehy niektorých z vás.
Želám vám nádherný rok 2016!

S úctou Mgr. Lucia Ďuračová
šéfredaktorka
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ANKETA DŇA
Čo by ste radi zmenili v Zlatých Moravciach?
Náhodne opýtaní ľudia v Zlatých
Moravciach:

Silvester v znamení farieb
Smiech. Veselá vrava. Vrúcne
objatia. Lampióny šťastia letia do
tmy, ktorú pretína tajuplné svetlo.
Úprimné želania krásnych a ešte
krajších dní.
Silvester – deň osláv, predsavzatí a nových začiatkov. V meste sa
ozýval spev, neodmysliteľný rachot
petárd, vzduchom lietali veselé iskričky prskaviek.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Následne
úder hodín. BUM!
A JE TO TU! Ani sme sa nenazdali
a rok 2015 vystriedal jeho mladší
brat s koncovkou 16.
Desiatky Zlatomoravčanov sa zišli
na Námestí Andreja Hlinku, aby sa
stretli s priateľmi, so susedmi, spolužiakmi či so starými známymi.
Spoločne privítali nový rok. To, že
sa im mínusové teploty vkrádali až
pod kožu, nik neriešil. Tohtoročný
Silvester bol totiž mrazivý.
Ako sa hovorí: Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá
dôvody.
A tak si Zlatomoravčania ohrievali skrehnuté ruky nielen teplým
dychom, ale aj sviatočne pripraveným koncoročným punčom.
Ako obyvatelia mesta najradšej
oslavujú príchod nového roka?
„Silvester trávim rád v kruhu
svojich blízkych a priateľov. Na
mieste až tak nezáleží,“ priznal
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Anna Tužinská (54)
Zlepšila by som čistotu v meste,
keďže na trávnikoch, chodníkoch
a cestách sa nachádzajú odpadky.
Turisti, ktorí navštívia naše mesto,
majú potom negatívny postoj. Taktiež by bolo dobré poopravovať
cesty a chodníky, ktoré sú na niektorých miestach v dezolátnom stave.

Federico a s ním väčšina opýtaných študentov, ktorí sa rozhodli
rozlúčiť s rokom 2015 práve v centre mesta.
Mnohí z nás si v tento deň doprajú odpočinok. Volia teplo domova,
pozeranie televízie, čítanie dobrej
knižky, ktorej obsah sa pripravovali
zhltnúť po celý rok.
Iní zasa uprednostňujú aktívnu
celodennú rozlúčku so starým rokom. „Počas silvestrovského
dňa chodievam často na túry
do prírody,“ vnukol nám skvelý
nápad starší okoloidúci pán.
Niektorí Zlatomoravčania využili
posledný deň starého roka práve
na bilancovanie. Hodnotili predošlé dni a mesiace. A namiesto neurčitých predsavzatí si pre rok 2016
stanovili konkrétne ciele.
Keď dozneli posledné fanfáry,
ktoré oznámili príchod nového
roka v podobe pestrofarebného
ohňostroja, desiatky čiapok a šálov
sa pomaly roztratili po meste a vydali sa smerom k svojim vyhriatym
posteliam.
Mesto zostalo tiché. Námestím
sa nieslo želanie nás všetkých, aby
sme aj nasledujúce mesiace prežili
v zdraví a spokojnosti.
Autor: LĎ

Lenka Jalecová (26)
V našom meste chýbajú nové výstavby nájomných bytov pre mladých a z tohto dôvodu odchádzajú
bývať do priľahlých dedín. Určite
by som vybudovala polyfunkčné
stredisko s parkovacími miestami
namiesto nášho „mexikoplacu“
a tržnice.

Daniel Mandák (64)
Treba riešiť zvýšenie zamestnanosti pre celý okres, pretože mladí
ľudia odchádzajú za prácou mimo
okresu a niektorí aj do zahraničia.
Môj názor by bol vybudovanie priemyselných parkov namiesto obchodných domov.

Mariana Kováčová (37)
Naše niektoré školy sú v zlom
stave a navrhovala by som ich rekonštrukciu. Ďalej by som upozornila na naše kúpalisko, ktoré funguje iba každý tretí rok. Taktiež aj
plaváreň, ktorú tu máme. Nie je už
pár rokov funkčná, a preto musíme
s mojou dcérou a mužom cestovať
do iných miest, ako aj moji známi.

Matúš Martinec (22)
V meste chýbajú priestory pre
mladých, kde by mohli tráviť svoj
voľný čas. Nezabudnem aj na naše
parky, ktoré tiež treba upraviť
a zveľadiť. Podujatia, kde si človek
môže vypočuť vážnu hudbu, tu
takmer vôbec nemáme. Dosť ma
zaujíma aj problematika spaľovne.
Kompetentní by sa mohli vyjadriť,
či bude stáť v meste, alebo nie.

Boris Klocok (24)
Keďže mám 10-ročného brata,
navrhoval by som vybudovanie
detských ihrísk. Je ich tu veľmi
málo a deti nemajú možnosť tráviť svoj čas na čerstvom vzduchu,
namiesto toho sedia doma pri počítači. Treba viac dbať aj o pieskoviská. O ich čistotu.
Autor: LĎ
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SLUŽBYT. Čo vlastne o ňom viete, drahí Zlatomoravčania?
Niekto má v predmete jeho činnosti
jasno. Iný, naopak, presne nevie, čo všetko táto príspevková organizácia rieši. Aj
to je dôvod, prečo sme sa rozhodli priniesť vám ucelený pohľad na to, čo všetko má Službyt pod svojím patronátom.

Rok 2015 v SLUŽBYTE
a naše vízie
do roku 2016
SLUŽBYT Zlaté Moravce mestský podnik je
príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom
je mesto Zlaté Moravce. Riaditeľom mestského
podniku je Mgr. Peter Sendlai.
Podnik vznikol delimitáciou od Službytu Nitra v roku 1991. Prešiel viacerými organizačnými
zmenami, od júla 2008 podnik prestal byť dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody, základný
predmet činnosti sa nezmenil, podnik spravuje
zverený majetok, vykonáva údržbu nepredaných bytov, údržbu budov mesta, zámočnícke,
údržbárske, vodoinštalačné práce a spravuje
odpredané byty.
Od januára 2013 je napojený na rozpočet mesta príspevkom zriaďovateľa v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách.
V hlavnej činnosti zabezpečujeme správu
podniku, údržbu nepredaných bytov a údržbu
budov mesta. V spolupráci s mestom zabezpečujeme uzatváranie, predlžovanie nájomných
zmlúv v zmysle splnených podmienok (splátok
Službytu a úhrad nájmu mestu), vymáhame pohľadávky. V oblasti údržby nepredaných bytov
riešime dennodenné problémy – nedostatky
v bytoch zo strany jednotlivých nájomníkov,
zväčša ide o neprispôsobivých nájomníkov, ktorých konanie spôsobuje časté poruchy nielen
v bytových domoch, ale aj samotných bytoch.
Najčastejším problémom je upchávanie kanalizácie rôznymi predmetmi (fľaše, hygienické
potreby, handry, drôty, potraviny), a tiež sú to
poruchy elektroinštalácie spoločných priestorov.
Nájomníci v nepredaných bytoch, hlavne
naši rómski spoluobčania na Ulici 1. mája, spôsobujú veľké finančné problémy neplatením
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nájomného, nedodržiavajú splátkové kalendáre,
čím dochádza k vymáhaniu týchto pohľadávok.
Pristupujeme k zaslaniu výzvy, ak svoj dlh nevyrovnajú alebo si nedohodnú splátkový kalendár,
nepredĺži sa týmto nájomníkom nájomná zmluva a dochádza k ukončeniu nájmu s následným
vyprataním bytu.
Pri vyprataní bytu a vymáhaní dlžnej sumy postupujeme v zmysle platných zákonov a predpisov. Dlžníkovi vznikajú ďalšie náklady, ako sú
súdne trovy, právne zastúpenie, náklady na exekúciu, odmena exekútora, čím sa zvyšuje celková
výška dlhu. Momentálne prebiehajú 4 exekučné konania, sú podané 2 návrhy na exekúciu
a 7 prípadov bolo ukončených. Títo občania
vytvorili do roku 2011 dlh voči Službytu v sume
291 283,36 €.
Od roku 2012 do roku 2015 sa prostredníctvom pracovníkov Službytu podarilo znížiť dlh
o sumu 85 611,42 € a v roku 2015 sme dlh znížili
o 10 885 € v splátkach po 33,19 €. Keby sa nám
podarilo vymôcť všetky dlhy, ktoré sú momentálne ešte v sume 200 000 €, mohli by sme financie investovať do opráv striech, elektroinštalácií
nepredaných bytových domov.
Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na lehotu určitú na základe rozhodnutia mesta, neustále sú
kontrolované splátkové kalendáre a platnosť
nájomných zmlúv. Všetky rozhodnutia konzultujeme s pracovníkmi mestského úradu, táto
spolupráca je na vysokej úrovni. S našimi spoluobčanmi musíme mať veľkú trpezlivosť pri
vysvetľovaní ich práv a povinností.
V podnikateľskej činnosti zabezpečujeme
správu predaných bytov, ako aj nebytových
priestorov v zmysle zmlúv o výkone správy.
Ďalej v zmysle požiadaviek zo strany vlastníkov bytov vykonávame opravy vodárenského,
kúrenárskeho a elektrozamerania, ktoré si vlastníci hradia vo vlastnej réžii.
V zmysle správy predaných bytov obstarávame
služby spojené so správou bytového a nebytového fondu (revízie, PO, evidenciu FOÚ, rozúčtovanie nákladov a podobne). Bytové domy
prostredníctvom vlastníkov bytov realizovali
obnovy fasád predaných bytových domov, ich
zatepľovanie, kde Službyt zabezpečoval všetky
úkony týkajúce sa poskytnutia úverov a zabezpečenia všetkých prác spojených s obnovou.

SLUŽBYT
Zlaté Moravce
mestský podnik
spravuje spolu:
996 bytov, z toho: nepredané byty
230 (vo vlastníctve mesta)
predané byty 766 (v osobnom vlastníctve)
nebytové priestory: 1. Zdravotné stredisko,
Hviezdoslavova 64 2. Ul. J. Kráľa 1

Kategorizácia:
nepredané byty

predané byty

I. kategória 136

704

II. kategória 93

62

III. kategória 0

0

IV. kategória 1

0

Izbovitosť:
garsónky

1

56

1-izbové

54

58

2-izbové

145

238

3-izbové

29

378

4-izbové

1

36

Do budúcnosti odporúčame všetkým svojim
nájomníkom, ako aj vlastníkom, aby sa snažili o šetrenie energií, aby nedochádzalo k zbytočným únikom, aby šetrili zverený, ako aj svoj
vlastný majetok.
Ďakujem všetkým za spoluprácu počas roku
2015 a teším sa novú spoluprácu v roku 2016.

Mgr. Peter Sendlai
riaditeľ podniku
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Vízie Technických služieb mesta
Zlaté Moravce na rok 2016
Zber, odvoz, skládkovanie, likvidácia komunálneho odpadu pre Zlatomoravčanov a právnické subjekty. Jarné a jesenné
upratovanie či separovaný zber.
To je len časť toho, čo riešia naše Technické
služby.
Nás zaujímali okrem činností, ktoré majú
Technické služby pod svojou taktovkou, aj
vízie na rok 2016.
TOTO riešime:
•
prevádzkovanie skládky komunálneho
odpadu a kompostárne,
•
čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov,
•
vykonávanie
stavebných úprav,
opráv, údržby a prác stavebnými
mechanizmami,
•
oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev,
mostov, čakární MHD, dopravného značenia miestnych komunikácií v správe
mesta,
•
prevádzkovanie, oprava a údržba verejného osvetlenia, signalizačných zariadení, slávnostného osvetlenia, zabezpečenie verejnej výzdoby,
•
oprava mestského rozhlasu,
•
prevádzkovanie a udržiavanie verejného WC,
•
prevádzkovanie a udržiavanie mestských
trhovísk.

Plány MSKŠ
na rok 2016
Aj v tomto roku sme si pre vás pripravili množstvo kultúrnych zážitkov. V januári začíname divadelnou komédiou „Šialené nožničky“. Taktiež
máme pripravené filmové novinky, ale aj zaujímavé besedy so spisovateľmi v mestskej knižnici. Naďalej pripravujeme program tak, aby sme
potešili všetky vekové kategórie. Vytvorili sme
pre vás i on-line katalóg všetkých kníh v našej
knižnici. Novinkou je, že v tomto roku s kultúrnym programom zavítame aj do prímestských
častí nášho mesta. Všetky kultúrne akcie, besedy, výstavy, program kina a dôležité informácie
o Mestskom stredisku kultúry a športu nájdete
na novej stránke www.mskszm.sk.

Informácie poskytlo MSKŠ
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V roku 2016 pribudli aj tieto činnosti:
•
správa verejnej zelene a výsadba zelených plôch v meste,
•
starostlivosť o detské ihriská, ich údržba,
obnova,
•
prevádzkovanie, starostlivosť a údržba
mestských cintorínov,
•
správa útulku pre spoločenské zvieratá.
A aké sú vízie a ciele na rok 2016?
•
spolupráca s mestom Zlaté Moravce pri
budovaní II. etapy Skládky komunálneho
odpadu a zberného dvora,
•
spolupráca s mestom Zlaté Moravce
v rámci možnosti čerpania eurofondov
na obnovu vozového parku a modernizáciu techniky,
•
rekonštrukcia verejného osvetlenia na
Ulici 1. mája od križovatky Sládkovičova – 1. mája po križovatku Duklianska
– 1. mája,
•
postupná výmena lavičiek na detských
ihriskách v meste vzhľadom na ich dezolátny stav,
•
vypracovanie plánu údržby verejnej zelene vrátane harmonogramu prác,
•
spolupráca s občianskymi organizáciami
počas jarného a jesenného upratovania.
V roku 2015 sme počas jesenného upratovania
začali spolupracovať s Jednotou dôchodcov
na Slovensku, ktorým by sme touto cestou
radi poďakovali.
Informácie poskytla Andrea Hollá, asistentka
riaditeľa TS mesta Zlaté Moravce

Nové strážne oko
Zlatomoravčania sa môžu cítiť zasa
o niečo bezpečnejšie. Na známom
ľudovo nazývanom „mexikoplaci“
v centre mesta totiž pribudla nová
kamera.
„Zabezpečí zvýšené monitorovanie na Ulici
Sama Chalupku. Ide o otočnú kameru. Výška
nákladov na kameru bola 12 000 eur, z toho
sme dostali dotáciu 10 000 eur a 2 000 eur spolufinancujeme. Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality. Sme vďační za spolufinancovanie.
Vďaka tomu sme mestu ušetrili nemalé finančné prostriedky,“ zhodnotil PhDr. Marián Takáč,
náčelník mestskej polície v Zlatých Moravciach.
„Mexikoplac“ obľubovali drobní vreckári a bol
miestom občasných krádeží. Mali ho radi aj vandali. Svoje výtržnícke chúťky sa snažili vybíjať si
práve na tomto mieste. Aj preto bolo strážne
oko umiestnené práve sem.
„Je dobré, že je tu kamera. Ak sa aj niečo
udeje, vďaka nej sa hriešnik ľahšie identifikuje,“ zhodnotil Marek, ktorý tadiaľto chodieva
na autobusovú stanicu.
Aktuálne sa v meste využíva na potláčanie
kriminality a monitoring priestranstiev šesť kamier. Tie sa osvedčili už aj v minulosti a sú pomocníkom pri objasňovaní trestnej činnosti.
Autor: LĎ

Zmeny v dani za psa a v poplatku za
komunálne odpady v roku 2016
S účinnosťou od 1. januára 2016 boli schválené VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a VZN č.
2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré priniesli najmä tieto
zmeny:
Oslobodenie od dane za psa
Mesto Zlaté Moravce poskytne v roku 2016
oslobodenie od platenia dane za psa na
jedného z držaných psov nasledovne:
n osamelo žijúcej fyzickej osobe, ktorá
k 1. 1. 2016 dovŕšila vek 70 rokov bez dokladovania danej skutočnosti na základe podkladov
z evidencie obyvateľstva,
n osamelo žijúcej osobe s preukazom
ŤZP alebo ŤZP-S na základe predloženého dokladu o danej skutočnosti,
n nevidomej osobe na základe predloženého dokladu o danej skutočnosti,
n fyzickej osobe, ktorá si osvojila psa

z útulku mesta Zlaté Moravce po lehotu 12
mesiacov na základe predloženého dokladu
z útulku,
n členovi kynologického klubu na základe
oznámenia ZO Kynologická.
Zníženie poplatku za komunálne odpady
občanom nad 62 rokov
Mesto Zlaté Moravce poskytne v roku 2016 zníženie poplatku za komunálne odpady vo výške
25 % tým poplatníkom, ktorí k 1. 1. 2016 dovŕšia
62 rokov. Zníženie poplatku bude poskytnuté
bez žiadosti poplatníka na základe podkladov
z evidencie obyvateľstva.
Úplné znenie VZN je dostupné na webovom
sídle mesta www.zlatemoravce.eu v sekcii
Mesto a jeho správa – občan – miestne dane
a poplatky.
oddelenie miestnych daní
a vymáhania pohľadávok
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BLESKOVÉ VIZITKY:
Riaditeľka Technických služieb
Zlaté Moravce

Barbora Segíňová
Narodila som sa v Žiari nad Hronom, som vydatá. Študovala som na gymnáziu v Novej Bani, neskôr na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Po ukončení vysokej školy som pracovala ako
ekonómka, pričom od roku 2011 ako ekonómka
v Technických službách mesta Zlaté Moravce.
Popri svojej práci v TSM som pokračovala vo
svojom štúdiu na Vysokej škole manažmentu
v Zlatých Moravciach v odbore verejná správa,
ktoré som úspešne ukončila v roku 2013.

stavby Nitra od roku 1978 do 1980. Potom som
od roku 1980 do roku 1985 pracoval ako inštalatér – údržbár v OSBD Nitra, pracovisko Zlaté
Moravce. Navštevoval som diaľkové štúdium na
SPTŠ-OE Zlaté Moravce, ktoré som ukončil maturitnou skúškou. Následne som študoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktorú som
úspešne ukončil. Pracoval som na ministerstve
vnútra ako štátny zamestnanec (vo funkcii riadiaceho pracovníka od roku 1993 v PZ). Služobný pomer som ukončil v roku 2003 ako okresný
riaditeľ PZ Partizánske. V roku 2004 som nastúpil
pracovať do mestského podniku SLUŽBYT Zlaté
Moravce. Vykonával som funkciu povereného
riaditeľa podniku. Od 1. 3. 2011 do 10. 11. 2011
som v Službyte Zlaté Moravce vykonával funkciu vedúceho bytového hospodárstva. Od 11.
11. 2011 som bol znova povereným riaditeľom
podniku do 17. 12. 2015. Uznesením č. 231/2015
schváleným na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach dňa 17. 12. 2015 som
bol menovaný do funkcie riaditeľa príspevkovej
organizácie SLUŽBYT Zlaté Moravce s účinnosťou od 18. 12. 2015.

Riaditeľka MSKŠ Zlaté Moravce

Riaditeľ Službytu Zlaté Moravce

Simona Holubová

Peter Sendlai
Narodil som sa v Nových Zámkoch. Rodičia
sa presťahovali do Zlatých Moraviec, kde som
navštevoval základnú školu. V roku 1975 som
ukončil Odborné učilište záverečnou skúškou
z učebného odboru inštalatér. Svoje vedomosti
z tohto odboru som plne využil po absolvovaní vojenskej služby v zamestnaní, a to Pozemné
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Volám sa Simona Holubová. Narodila som sa
v Zlatých Moravciach. Študovala som na Dievčenskej odbornej škole – Obchod a podnikanie.
Som vydatá a mám dvoch synov. Po materskej
dovolenke som začala pracovať v súkromnej
sfére ako vedúca pracovníčka. V MSKŠ pracujem od augusta 2013, kde som nastúpila na post
ekonómky podniku. Neskôr ako poverená riadením podniku, kde som viedla oddelenie kultúry,
športu, knižnice a kino.

Pozor na termín
podania priznania
k dani
z nehnuteľností!
Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti na rok 2016 je rozhodujúci stav
k 1. januáru 2016.
V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp.
došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka
2015, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani z nehnuteľností, resp. čiastkového priznania k dani
z nehnuteľností v termíne
do 31. 1. 2016.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti.
Za nepredloženie daňového priznania sa
ukladá pokuta, ide o správny delikt, ktorého
sa podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie
v ustanovenej lehote na podanie daňového
priznania. Obec ako správca dane uloží
pokutu najviac do výšky vyrubenej dane
alebo poplatku, nie menej ako 5 eur. Samotné uloženie pokuty neznamená, že zanikajú povinnosti, za porušenie ktorých bola
pokuta uložená.
Tlačivá priznania k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje spolu s úplným znením VZN č. 1/2015 o dani
z nehnuteľností sú dostupné na webovom
sídle mesta www.zlatemoravce.eu v sekcii
Mesto a jeho správa – občan – miestne dane
a poplatky.
oddelenie miestnych daní
a vymáhania pohľadávok
Mestský úrad Zlaté Moravce
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Čo pripravuje mestský úrad?
Audit všeobecne záväzných nariadení
Vedúci pracovníci mestského úradu v súčasnosti
vykonávajú na príkaz zástupcu primátora MVDr.
Marty Balážovej audit všetkých všeobecne záväzných nariadní a zapracovávajú do nich protikorupčné odporúčania Transparency International.
Týmto krokom budú Zlaté Moravce popri Trnave,
Prievidzi i dalších moderných samosprávach vykonávať otvorenú politiku bližšie k občanom. Mesto
plánuje novelizovať najmä VZN o hospodárení
a správe mestského majetku, VZN o prideľovaní
mestských bytov, ako i VZN o dotáciách.

dotáciu na riešenie vzniknutých havarijných situácií na výmenu okien. Poďakovanie za pomoc
pri získaní týchto finančných prostriedkov, prostredníctvom ktorých zveľadíme naše dve základné školy, patrí aj Okresnému úradu v Nitre pod
vedením prednostu Ing. Marka Illéša.
Mesto zabezpečilo projektovú dokumentáciu
a energetický audit pre nasledovné mestské budovy - budova MsÚ, budova ZUŠ v spolupráci
s vedením umeleckej školy, aktualizuje sa projekt
budovy kina Tekov, týmito projektmi sa mesto
zapojí do pripravovaných výziev na energetické
zhodnotenie verejných budov.
Parkoviská a oprava
miestnych komunikácií

Lepšia komunikácia s občanmi
Mesto pripravuje novú modernú webovú stránku, ktorá bude jednoduchá, prehľadná a zároveň
bude spĺňať všetky zákonné požiadavky na zverejňovanie zmlúv a ostatných dokumentov. V súčasnosti sú všetci zodpovední pracovníci mestského
úradu i jednotlivých príspevkových organizácií
povinní odpovedať na otázky občanov cez aplikáciu Odkaz pre starostu do 5 dní od doručenia.
Obnova mestských budov
Základná škola na Mojmírovej ulici, Základná
škola na Robotníckej ulici dostali finančnú pomoc z Ministerstva školstva SR, ktoré im schválilo

Mesto využilo dotáciu Úradu vlády SR na úpravu parkovacích miest pred Okresným úradom na
Sládkovičovej ulici, pripravuje úpravu parkoviska
na Námestí Andreja Hlinku (pred poštou).
V rozpočte mesta bolo vyčlenených 45 000 eur
na údržbu a opravu miestnych komunikácií, ktoré budú využité v súlade s odporúčaním komisie
dopravy a v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Odpadové hospodárstvo
Mesto sa chce zapojiť cez Operačný program
Kvalita životného prostredia do výzvy na Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tribečsko –
aby konečne aj v našom meste bolo vybudované

zariadenie na nakladanie s odpadmi, aby sa začalo
so separovaním odpadu, čím pomôžeme nielen
životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku
aj sebe (zo stránky zdravotnej, sociálnej, ale aj
ekonomickej).
Čistota v meste, úprava mestskej zelene
a oprava lavičiek
Maximálnu pozornosť a dôraz bude mesto
klásť na úpravu mestskej zelene, najmä kultiváciu rozbujnenej kríkovej vegetácie v meste, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, ako
i opravu zničených lavičiek.
Bezpečnosť v meste
Mesto Zlaté Moravce podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na základe výzvy č. III. PPZ 2015 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky s názvom „Zvýšenie
bezpečnosti chodcov v Meste Zlaté Moravce“.
Mesto na základe podaného projektu získalo dotáciu vo výške 17 000 eur, ktorá bude použitá
na nasvietenie 10 priechodov pre chodcov LED
osvetlením tak, aby bola zabezpečená väčšia bezpečnosť chodcov za zníženej viditeľnosti.
V súčasnosti bol mestskou políciou spracovaný
a následne podaný projekt na rozšírenie kamerového systému v meste Zlaté Moravce na rok 2016.
Informácie poskytol prednosta MsÚ
PhDr. Marián Takáč

Aktivity Jednoty SD
hýbu životmi členov

Zlaté Moravce boli
odeté v bielom!
Možno ste si teraz pomysleli, čo je to za prečudesný nadpis článku. Predsa nám v závere roka
2015 takmer vôbec nesnežilo!
Máte pravdu. Sneh nám Perinbaba nedopriala,
no projekt Biele Vianoce nám mohli aspoň sčasti
biele mrazivé vločky nahradiť.
Projekt zameraný na spolupatričnosť odštartoval v meste 27. 11. 2015. Účinkovali v ňom žiaci Základnej umeleckej školy. Vytvorili krátky
program vo vianočnom balení, a tým potešili
zamestnancov mestského úradu.
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Mesto, mestský úrad, ale aj Základná umelecká škola boli vyzdobené motívom nadchádzajúcich Vianoc. Postarali sa o to žiaci výtvarného
odboru so všetkými základnými školami aj škôlkami v meste.
To však nebolo všetko. Program pokračoval
aj 16. decembra. Deti potešili oči, uši aj duše
návštevníkov svojím kultúrnym pásmom „7 viet
k ľudskosti“. Jeho hlavným posolstvom bolo, že si
máme pomáhať, a to nielen v predvianočný čas.
Záver Bielych Vianoc zavŕšil koncert pod klenbami. Úžasný umelecký zážitok mohli Zlatomoravčania zažiť pod taktovkou speváckeho zboru
Carmina Vocum.
Autor: LĎ

Členovia Jednoty SD Zlaté Moravce si rok 2015
užili naplno. Boli súčasťou rozmanitých relaxačných a poznávacích zájazdov. Napríklad v marci
členovia navštívili wellness v Beladiciach a tiež
soľnú jaskyňu v Zlatých Moravciach. Návšteva
Štiavnických vrchov, kde si užili pobyt a procedúry (plavecký a termálny bazén, rôzne masáže,
parnú, soľnú, suchú saunu a infrasaunu). Počas
tohtoročných horúcich letných mesiacov nav
štívili viackrát aj kúpalisko v Štúrove. Návšteva
vianočných trhov a prehliadka hlavného mesta
naladili ľudí na predvianočnú atmosféru. S pohárikom punču si zaželali, aby bol nasledujúci rok
2016 ešte veselší a krajší. Zástupca členskej základne praje všetkým krásny vstup do nového roku
a pri tejto príležitosti navštívil 20 dlhoročných
členov – seniorov a k Vianociam im odovzdal
darčeky. Ďakujeme všetkým, ktorí spolupracovali
na organizácii týchto podujatí a želáme si, aby sa
táto spolupráca aj naďalej rozvíjala k spokojnosti
členov Jednoty.
Ing. Július Mihalko, zástupca členskej
základne COOP
Jednota Nitra SD Zlaté Moravce
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NEPLÁNUJEME ODÍSŤ
Alebo zo života priemyselného parku
„Ideš do práce?“ pýtam sa svojho suseda, ktorý sadá do auta a na chrbte má
svetlomodrý športový vak.
„Áno, áno, v Danfosse robím už 4 roky,“
zakýva a trieli smerom do priemyselného parku.
V hlave mi skrsla myšlienka. „Čo tak dozvedieť
sa o Danfosse viac?“ A tak som sa rozhodla
oprášiť si svoju milovanú angličtinu, ktorú som
sa učila paradoxne nie na Slovensku, ale na
malebnom ostrove Malta, a vyrazila som za
generálnym riaditeľom spoločnosti Danfoss
Applianace Controls (Danfoss Termostaty). Privítal ma s úsmevom na tvári a rozrozprával mi
informácie zo života spoločnosti. Nech sa páči,
Enrico Chamois.
V súčasnosti u nás spoločnosť zamestnáva cca 220 ľudí v trojzmennej prevádzke
s denným plánom 42 000 kusov termostatov. Približne v polovici roka 2016 firma
vyrobí svoj 80-miliónty termostat tu na
Slovensku a to od roka 2005.
Závod v Zlatých Moravciach je po presťahovaní výroby z Dánska, Talianska a zo Slovinska
a po zrušení výroby v Číne jediný závod spoločnosti Danfoss, ktorý vyrába termostaty
svetovej kvality a predáva ich do celého sveta.
Spoločnosť Danfoss bola založená v roku
1933 pánom Madsom Clausenom v dánskom
Nordborgu.
Pre zaujímavosť: Danfoss v súčasnosti vlastní

63 závodov v 19 krajinách. Zamestnáva viac ako
24 000 ľudí po celom svete. Produkty spoločnosti sa predávajú do 100 krajín vo svete, kde tvoria
1. alebo najviac 2. na trhu. Celkové čisté tržby za
rok 2014 boli 34,4 milióna DKK, z toho na výskum
a vývoj sa minuli približne 4 %.
Väčšina ľudí však spoločnosť pozná pod názvom Danfoss Termostaty. Od roku 2005 sa
spoločnosť vypracovala na firmu stabilne pôsobiacu v zlatomoravskom regióne.
V roku 2015 oslávila už svoje 10. výročie výroby termostatov na Slovensku. Spoločnosť tak
pokračuje v 60-ročnej histórii výroby mechanických termostatov, čím sa Danfoss Termostaty stali najstarším a najskúsenejším výrobcom
mechanických termostatov na svete. Konkrétne
ide o výrobu mechanických termostatov, ktoré
sa montujú do chladničiek, mrazničiek a chladiarenských zariadení po celom svete v domácnostiach, ako aj v obchodných prevádzkach.
Technické informácie máme za sebou.
Predstava vykreslená. Mňa však zaujímalo, na čo sa chce spoločnosť zamerať práve
tento rok.
Odpoveď znela: Cieľom a stratégiou na najbližšie obdobie je neustále zlepšovanie sa vo
všetkých smeroch, a to najmä: vytváranie prostredia k spokojnosti a bezpečnosti všetkých zamestnancov, neustále zlepšovanie produktivity,
udržanie a zvyšovanie kvality spolu s neustálym
rozširovaním možností na trhu.
Nedalo mi a zaujímalo ma, či spoločnosť
plánuje zostať u nás a či môžeme očakávať
prijímanie nových zamestnancov.

Enrico Chamois
Generálny riaditeľ spoločnosti Danfoss
Appliance Controls (Danfoss Termostaty)
„Nateraz sa nám darí a plánujeme množstvo
zmien, aby sme si udržali pozíciu na trhu. Nemáme v pláne odísť zo Zlatých Moraviec. Snažíme
sa zvyšovať efektivitu nákladov, čo znamená
zvládnuť aj zvýšenú produkciu pri rovnakom
počte zamestnancov. Neplánujeme teraz zvyšovať počet zamestnancov. Máme však sezónne
práce napríklad v lete, keď potrebujeme naozaj
viac ľudí,“ zhodnotil v rozhovore Enrico Chamois,
generálny riaditeľ spoločnosti Danfoss Appliance Controls (Danfoss Termostaty).
Zaujímavosť na záver: Spoločnosť sa zapája
aj do diania v našom meste. Do dnešného dňa
bolo na sponzorstvo venované viac ako 10 000
eur. Danfoss Termostaty pomáha materským
školám, deťom s rôznym postihnutím, podporuje kultúru, športové podujatia a niekoľkokrát
spoločnosť sponzorovala akcie v meste Zlaté
Moravce.
Autor: LĎ

Danfoss tím

TEKOVSKÉ NOVINY

Strana 08

Chýba vám objatie? Naši skauti vám ho dajú radi
Úprimne. Viete, kto sú skauti? Možno si poviete, že sú to ľudkovia oblečení zväčša v zelenom a nosia čudné odznaky. V amerických
filmoch ich môžete dokonca vidieť, ako klopú
na dvere a predávajú sušienky.
No je to úplne inak
Práve vďaka tomuto článku sa o nich dozviete
viac. Verím, že prispeje k tomu, aby ste vedeli pochopiť ich zmýšľanie aj samotné aktivity.
Začnime však pekne po poriadku.
Ich mottom, ktoré majú vyryté hlboko
v srdci, je „Byť pripravený!“
Skauting by sa v skratke dal nazvať jedným
veľkým dobrodružstvom. Dáva totiž príležitosť
každému, kto sa chce realizovať a nechce životom plávať len ako mŕtva ryba.
Všimla som si, že v oddiele zlatomoravských
skautov vládne niečo ako súhra spriaznených
duší.
Inak, viete o tom, koľko skautských oddielov
máme vo svojom okolí?
41. zbor T. G. Masaryka Topoľčianky má
3 oddiely:
1. oddiel Hok-A-Taka Topoľčianky
2. oddiel Buen Camino Volkovce
3. oddiel Túlavej Topánky Horná Kráľová
Skauti považujú skauting za svoj životný štýl.
Je to pre nich akási spoločná cesta. Prostredníctvom skautingu spoznávajú sami seba a snažia
sa byť, ako hovoria, „lepším človekom“.
Čo je skauting?
Patrí medzi najväčšie výchovné organizácie
pre deti a mládež na Slovensku. Záujem oň stále
rastie. Ste zvedaví, ako je to s členmi? Nech sa
páči: 6 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov vo viac ako 100 mestách a obciach
na Slovensku.
Toto vysoké číslo potvrdzuje, že skauting vie
ponúknuť zaujímavé hodnotové základy s modernými a príťažlivými formami rôznorodého
programu. A to nielen pre deti a mládež, ale aj
pre dospelých.
Slovenský skauting oslávil v auguste 2007 so
skautmi na celom svete 100 rokov svojej existencie. Počas prvej storočnice obohatil život 500
miliónom detí, mladých i dospelých.
Každý rok sa pod jeho taktovkou organizuje
vyše 120 letných táborov pre 3 500 účastníkov,
1 000 jednodňových a ďalších 400 viacdňových
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podujatí, víkendových výprav, splavov či expedícií do zahraničia.
Čo je cieľom týchto akcií? Formovať charakter
a osobnosť, každého člena učia zodpovednosti a samostatnosti. Ich atraktivita dokáže ročne
osloviť viac ako 20-tisíc účastníkov – dnešných
detí a mladých ľudí.
Možno vám práve napadlo, čo tam vlastne tí
skauti robia? V poriadku, tu je odpoveď: Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí,
riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje
názory a prezentovať sa, manažovať projekty, organizovať program i náročné akcie pre druhých.

Ako sa vyjadrili samotní skauti, skauting je zameraný predovšetkým na výchovu osobností,
ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej spoločnosti. Učí človeka poznávať samého seba,
pracovať na sebe, získavať vôľu, prekonávať svoje
slabé miesta a postarať sa o seba i svoje potreby.
Nesmieme si však mýliť skautov z televízie
s tými skutočnými. Skauti na Slovensku nebojujú o nášivky na šerpách. Nie sú ani novodobými
pioniermi. Môžeme skauting opísať poučkou, ale
tá ho nikdy nevystihne taký, aký v skutočnosti je.
Každá akcia, každá chvíľa vnútorne obohacuje
a pridáva radosť a šťastie z vecí, ktoré sú na tomto svete naozaj podstatné.
Ako bolo spomínané na začiatku, skauting
je typický mnohými akciami nielen pre deti.
V roku 2015 skauti organizovali takzvaný Hug
day (objímací deň), keď sa starší skauti rozhodli
ísť do ulíc a rozdávať objatia a lásku okoloidúcim
ľuďom. Kto jednoducho chcel, mohol skautov
objať. Milé, však? Boli aj súčasťou Dňa narcisov, keď pomáhali s nadáciou na podporu chorých, alebo s rozdávaním betlehemského svetla
v čase Vianoc, čo sa stalo už tradíciou takmer

každého skauta.
A ako to vnímajú samotní naši skauti zo 41.
zboru TGM Topoľčianky?
„Pre mňa osobne je česť, že sa môžem nazývať skautom. Počas 10 rokov skautovania som
sa veľa naučil. Aj obyčajnou hrou mi bolo vysvetlené, ako sa slušne správať, ako pomáhať
druhým a rozlíšiť zlé od dobrého. Postupom
času ma skauting posúval ešte viac, vzdelával
ma a pridával nové cesty do života. Úprimne
si dovolím povedať, že keby nie som skautom,
necítil by som sa natoľko vzdelávaný ako teraz.“
(Tomáš, 19 r., 2. oddiel Buen Camino)
„V skautingu som od roku 2007. Dal mi
neskutočnú slobodu a krídla. Otvoril mi myseľ
a naučil ma byť sebou a nikdy sa nevzdávať. Je
úžasné, ako veľmi dôležité je objaviť časti svojej
duše a robiť veci, ktoré naozaj napĺňajú, dávajú zmysel a vedú ma za ľuďmi, ktorí sú mojimi
spriaznenými dušami. Zistila som, aké dôležité
je nepoddať sa zlu a ísť za svojimi snami. Toto
ma tiež naučil skauting. Samozrejme, treba sa
oň starať. Ja osobne sa na tom podieľam pri
vypomáhaní a organizovaní akcií pre deti aj nás
starších. Skauting stojí pri mne a je mi rodinou.“
(Katarína, 19 r., 2. oddiel Buen Camino)
Predstavenie skautov môžeme ukončiť asi
takto: Skauti sú rodina. Ich poslanie je vznešené. Spomienky, zážitky, priateľstvá, dobrodružstvo, príroda, ba aj strach. To všetko sa skrýva
v tejto činnosti. Nie je to len o tom, kto zapáli
oheň bez papiera a zápaliek, kto pozná každý
strom v lese alebo kto pomocou mapy príde
aj na kraj sveta. Skauting neberie ohľad na to,
akú si mal minulosť alebo akú máš prítomnosť,
nemusíš sa za seba hanbiť, nemusíš sa báť, že
nebudeš akceptovaný, si sám sebou a skauting
ťa podporí v tom, čo robíš.
Skauting je život, skauting je cesta.
A maj na pamäti: Buď pripravený!
Autor: LĎ
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Prvý diel zo seriálu Spomienka na významných Zlatomoravčanov
Založil prvý turistický spolok na Slovensku a precestoval kus Európy na
skútri.
Dámy a páni, Ivan Farkaš

Mnohí z nás si tohto človeka pamätajú
ako niekoho, kto vytváral krajšie Moravce. Kto
miloval toto mesto. Ak poviete meno Ivan
Farkaš, mnohým sa v mysli vynorí spomienka
na muža s večne veselou tvárou. Muža, ktorý
položil základy pre turistiku, ktorý venoval svoj
čas včelárstvu a ktorý sa nikdy nebál práce.
Ivan Farkaš sa narodil 13. 7. 1938 v Galante.
Spolu so svojimi dvoma bratmi vyrastal v palote (na mieste dnešnej nemocnice) v Zlatých
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Moravciach. Tieto priestory boli často zaplavované vodou z polí. Veľakrát tu voda siahala až
po kolená a bolo veľmi komplikované miestnosti opäť vysušiť. Vlhkosť preto zapríčinila
jeho trvalé poškodenie zdravia.
Ivan Farkaš študoval na Gymnáziu Janka
Kráľa. Za svojich študentských čias bol bubeníkom v kapele, ktorú založil spoločne so
spolužiakmi. Svoje ďalšie štúdium realizoval
na STU v Bratislave.
Ako geodet pôsobil v Nitre a neskôr pracoval na poste stavbyvedúceho Mestského
úradu v Zlatých Moravciach. Celý život bol
vášnivým fotografom. Fotografoval pre mnohé časopisy ako napríklad Krásy Slovenska,
Život či Slovenka. Jeho diela boli vysoko hodnotené v mnohých európskych súťažiach a sú
používané aj dnes. Známa fotografia z dielne
Ivana Farkaša s názvom Bozk vyhrala celoslovenskú súťaž.
Jeho múzou bola odjakživa príroda. Už
odmalička sa venoval turistike. Spolu s manželkou Jolanou niekoľkokrát precestovali na
skútri veľkú časť Európy, no napriek tomu sa
vždy najradšej vracali domov – na Slovensko.
Do Zlatých Moraviec. Ako vášniví turisti založili prvý turistický spolok na Slovensku. Na
svojich potulkách po rodnej zemi vytvorili desiatky turistických chodníkov, ktoré precízne
vyznačili, aby sa aj ostatní milovníci prírody
vedeli bezpečne dostať na miesta, ktoré sa
oplatí vidieť.
Obľúbeným športom Ivana Farkaša bolo
lyžovanie. Bol amatérskym skokanom na

lyžiach a svoje skúsenosti odovzdával deťom
ako inštruktor lyžovania. Ako jeden z prvých
organizoval detské tábory a venoval sa rozvoju znalostí prírody u detí.
Celý život premietal v zlatomoravskom
kine, a tak sa podieľal na jeho rozvoji. Toto
žezlo prevzal po svojom otcovi, ktorý sa tejto
činnosti taktiež venoval.
V neposlednom rade sa Ivan Farkaš venoval včelárstvu. Kolóniu včiel rozmnožil v Jedľových Kostoľanoch a kvalitou medu mohol
konkurovať včelárom po celom Slovensku.
To, s akou láskou sa venoval tomuto remeslu,
len dokazuje skutočnosť, ako veľmi si vážil
prírodu. Včely sú veľmi múdre tvory a vedia,
kedy je s nimi zaobchádzané nedobre. Zneli
jeho slová. Ivan Farkaš sa staral o veľa úľov
a jeho včely sa vždy tešili z krásneho života
v blízkosti lesov a lúk.
Ivan Farkaš zomrel 28. 7. 2009 na zlyhanie
srdca. Bol dobrosrdečný, štedrý a vždy veselý. Nikdy sa neštítil komukoľvek pomôcť. Bol
dobrým priateľom, skvelým otcom a starým
otcom, ale najmä to bol dobrý človek. Aj keď
už medzi nami nie je, v našich srdciach a spomienkach zostane naveky. Na Ivana Farkaša
budeme stále radi spomínať aj ako na človeka,
ktorý tvoril krajšie Zlaté Moravce.
Pán Farkaš, ďakujeme.
Fotografie sú použité zo súkromného
archívu rodiny Ivana Farkaša.
Autor: LĎ
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S poločenská kronika
Narodili sa
December:
Kristián Banda, (N) Nitra
Ema Forgáčová, (N) Nitra
Jasmína Kotlárová, (N) Nitra
Zora Páleník, (N) Levice
Denis Tarkai, (N) Nitra
Silvia Zelenková, (N) Nitra

Jubilanti
Január:
Irena Laktišová, Prílepy, 80 r.
Helena Petlušová, Zlaté Moravce, 80 r.
Karel Pytel, Zlaté Moravce, 80 r.
Andela Juríková, Zlaté Moravce, 80 r.
Žofia Gubová, Zlaté Moravce, 80 r.
Mária Hudecová, Zlaté Moravce, 80 r.
MUDr. Alfréd Galovič, Zlaté Moravce, 85 r.
Emília Jedlovská, Zlaté Moravce, 85 r.

Program
kina Tekov
22., 23. a 24. 1. Revenant, Zmŕtvychvstanie, USA (156 min.)
Americký západ, Južná Dakota, 1823. Miesto
a čas s veľmi relatívnou hodnotou ľudského života. Skúsený lovec Hugh Glass je so svojím synom
na výprave s lovcami kožušín. Uprostred hlbokých
lesov vzdorujú nečakaným útokom Indiánov a
musia na svojej púti prekonávať nemilosrdnú,
zatiaľ nezmapovanú krajinu plnú nástrah.
Pi.: 17.00, so., ne.: 18.00, vstupné 4 €, MN do 12
r., titulky
26. a 27. 1. Milenci tých druhých, USA (101
min.)
Pred dvanástimi rokmi sa Jake a Lainey navzájom pripravili o poctivosť, no odvtedy ich ľúbostné životy postihuje jedno fiasko za druhým
a v záležitostiach srdca sa z nich stali beznádejní
stroskotanci. Keďže sú obaja vinní zo sériovej nevery, sexuálnej posadnutosti a sabotáže vlastného
šťastia, opäť sa stretávajú v rovnakej terapeutickej
skupine. Len čo sú znovu spolu, sľúbia si, že svoj
vzájomný vzťah udržia na prísne platonickej úrovni a veselo pokračujú v nespútaných sexuálnych
avantúrach s cudzími ľuďmi. V tejto romantickej
komédii sa scenáristka a režisérka Leslye Headland pýta: Dokážu byť muži a ženy iba priateľmi?
Ut.: 18.00, st.: 17.00, vstupné 4 €, MN do 12 r.,
titulky
29., 30. a 31. 1. Alvin a Chipmunkovia: Čiperná jazda, USA (92 min.)
Prichádza veselá rodinná komédia s obľúbenými postavičkami. Vďaka sérii nedorozumení Alvin,
Simon a Theodore nadobudnú presvedčenie, že
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sa Dave chystá v New Yorku požiadať svoju novú
priateľku o ruku a opustí ich. Majú tri dni na to,
aby ho zastavili a uchránili sa pred jeho stratou, ale
tiež pred získaním príšerného nevlastného brata.
Pi.: 17.00, so., ne.: 16.00, vstupné 4 €, MP, čes. dab.
29., 30. a 31. 1. Dedo je lotor, USA (102
min.)
Jason Kelly má pred sebou skvelú budúcnosť.
Je na najlepšej ceste stať sa partnerom v prestížnej advokátskej kancelárii a o týždeň si berie za
manželku dcéru svojho šéfa. Dobre vychovaný
mladý muž však neuvážene súhlasí, že odvezie
svojrázneho starého otca Dicka na jarné práz
dniny a svadba je zrazu v nedohľadne! Divoké
študentské večierky, barové bitky a nikdy sa nekončiace karaoke noci si Dick vychutnáva plnými
dúškami a Jason sa chtiac-nechtiac vezie s ním.
Keď sa najlepšia párty ich života blíži ku koncu,
dedo s vnukom zistia, že napriek tomu, že sú takí
rozdielni, ich predsa len niečo spája.
Pi.: 19.00, so., ne.: 18.00, vstupné 4 €, MN do
15 r., titulky
Predpredaj vstupeniek vždy 1 h pred predstavením v MSKŠ.

INZERCIA, POZVÁNKY
HĽADÁ SA ZÁUJEMCA
o prenájom mestského kúpaliska. Ak ste
to práve vy alebo poznáte niekoho, kto by chcel
využiť túto možnosť a vziať si kúpalisko do prenájmu, volajte na telefónne číslo 0911 660 515,
alebo sa dostavte osobne do Mestského strediska kultúry a športu, Námestie A. Hlinku č. 1
v Zlatých Moravciach.
Pomôžte dobrej veci!
Ťažké osudy a málo peňazí. Ak máte
možnosť pomôcť, ľudia v núdzi vám
budú vďační. Komunitné centrum so sídlom na Slnečnej ulici č. 2 v Zlatých Moravciach
organizuje dobrovoľnú zbierku.
Kto by chcel vedieť viac, nech sa páči,
kontaktná osoba: Martina Kukučková, 0907
052 055.
Vopred vám ďakujeme za pomoc.
Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Zlatých Moravciach pozýva dievčatá a ženy – neprofesionálne recitátorky, študentky stredných a vysokých škôl, pracujúce
ženy, dôchodkyne z celého Zlatomoravského
okresu na 49. ročník okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Vansovej
Lomnička“. Súťaž sa uskutoční vo štvrtok
18. februára 2016 o 10.00 hod. v mestskej
knižnici v ZŠ na Robotníckej ulici. Nahlásenie
súťažiacich u p. Kiššovej, tel. č.: 0915 059 084.
Viete o tom, že AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI?
Neveríte? Príďte sa o tom presvedčiť 12. 2.
2016 o 18.00 hod. do divadelnej sály Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých
Moravciach.
Vstupné: 12 € v predpredaji, 15 € v deň predstavenia. Tešíme sa na vás!
Jednota Dôchodcov základná organizácia Zlaté Moravce vás srdečne pozýva na
FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU. Dňa 23. januára
2016, začiatok akcie od 19.00 hod. v jedálni
Strednej odbornej školy technickej, oproti
parku. O dobrú náladu je postarané! Vstup
5 eur. Večera batôžková. Zábava je spojená
s polnočným maškarným vystúpením. (Masky
sú vítané). Tešíme sa na vás!

Pripravované podujatia
27. 1. o 14.00 h Fašiangy Múzeum
30. 1. o 16.00 h Karneval KD Chyzerovce
31. 1. o 16.00 h Maškarný ples KD Prílepy
6. 2. o 18.00 h Karneval pre dospelých
OZ KD Chyzerovce
7. 2. o 16.00 h Kúzelník a fašiangová šou
Divadelná sála

7. 2. o 15.00 h Fašiangy
OZ Chyzerovčanka, KD Chyzerovce
9. 2 . o 15.00 h Pochovávanie basy
Divadelná sála MSKŠ
10. 2. o 18.00 h Fíha-tralala Divadelná sála
24. 2. o 18.00 h Boris Filan a syn
Divadelná sála
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Mesto Zlaté Moravce poskytne do priameho prenájmu
nebytové priestory
v budove súpisné číslo
1 330 (administratívna budova), Ul. Hviezdoslavova 183,
Zlaté Moravce:
n nebytový priestor č. 304
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 305
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 306
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 307
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 308
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 309a
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,81 m² (17,87 m² kancelária + 4,94 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad,

n nebytový priestor č. 309b
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,81 m² (17,87 m² kancelária + 4,94 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 310
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,98 m² (18,00 m² kancelária + 4,98 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 311
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,81 22,66 m² (17,75 m² kancelária + 4,91 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 312
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,81 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 313
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,81 22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 314
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 315
nachádzajúci sa na III. poschodí s celkovou výmerou
22,34 m² (17,50 m² kancelária + 4,84 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu

priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 100
nachádzajúci sa na I. poschodí s celkovou výmerou 24,63
m² (20,41 m² kancelária + 4,22 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 101
+ 103 nachádzajúci sa na
I. poschodí s celkovou výmerou 40,80 m² (34,54 m² kancelária + 6,26 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad, ostatné účely,
n nebytový priestor č. 106
nachádzajúci sa na I. poschodí s celkovou výmerou 22,20
m² (18,40 m² kancelária + 3,80 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 108
+ 109 nachádzajúci sa na
I. poschodí s celkovou výmerou 49,55 m² (41,07 m² kancelária + 8,48 m² ostatné nebytové
priestory /rozpočítaná chodba
a WC/), účel využitia prenájmu
priestorov: kancelária, sklad, ostatné účely,
n nebytový priestor č. 110
nachádzajúci sa na I. poschodí s celkovou výmerou 44,13
m² (36,57 m² kancelária + 7,56 m²
ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
n nebytový priestor č. 002
nachádzajúci sa na prízemí
s celkovou výmerou 7,11 m²,
účel využitia prenájmu priestorov: kancelária alebo sklad,
n nebytový priestor č. 008
nachádzajúci sa na prízemí
s celkovou výmerou 17,25 m²,
účel využitia prenájmu priestorov: sklad alebo garáž,

súpisným číslom 1 572 Stredisko občianskej vybavenosti:
n nebytový priestor (v minulosti využívaný ako športovo-relaxačný priestor) nachádzajúci
sa na poschodí 2A s celkovou
výmerou 84,84 m², účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, obchod, poskytovanie služieb, sklad, ostatné účely,
n nebytový priestor (bývalá predajňa vína p. Mištík) nachádzajúci sa na prízemí 2A
s celkovou výmerou 34,50 m²,
účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, obchod, poskytovanie služieb, sklad,
n nebytový priestor (bývalá predajňa vína p. Kubaliak) nachádzajúci sa na poschodí 2B
s celkovou výmerou 45,89 m²,
účel využitia prenájmu priestorov: obchod, služby, kancelária,
v budove CENTRUM ŽITAVA, súpisné číslo 2 087, Ul.
Hviezdoslavova 64, Zlaté
Moravce:
n nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí s celkovou výmerou 14,2 m², účel využitia prenájmu priestorov: sklad,

v budove na Ul. Duklianska 2A, 2B, Zlaté Moravce so

MVDr. Marta Balážová

v budove súpisné číslo
3 282 na Ul. Viničná 1, Zlaté
Moravce:
n nebytový priestor s celkovou výmerou 101,00 m²
+ prislúchajúca časť dvora
147,46 m2 , účel využitia prenájmu priestorov: sklad.
Lehota na predkladanie ponúk
sa končí dňa 16. 2. 2016 o 13.00
hod.
Bližšie informácie o prenájme
vyššie uvedených nehnuteľností
získate na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Zlaté Moravce
www.zlatemoravce.eu, /ZVEREJŇOVANIE, Úradná tabuľa mesta,
rok 2016, Iné informácie/, prípadne na telefónnom čísle 037/692
39 22 (oddelenie pre správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce).

zástupca primátora mesta
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