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Mesto má
nové
„smetiarske“
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l Výstava vianočných dekorácií, zdobenia vianočných
stromčekov a interiéru “VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE” prebieha od
23.11. – 24.12. na 1. poschodí obchodného domu Tekov.
l Od 3. 12. sa v priestoroch Mestského múzea usporadúva
výstava na tému Vianočné zvyky v Zlatých Moravciach.
l Mesto Zlaté Moravce pozýva všetky deti na Stretnutie
s Mikulášom dňa 6. 12. o 16.00 h na Námestí A. Hlinku. Deti
za sladkú odmenu môžu Mikulášovi povedať básničku, zaspievať
pesničku alebo venovať obrázok. Mikuláš s deťmi rozsvieti
vianočný stromček.
l Občianske združenie „CHYZEROVCE“ Vás pozýva na
Vianočnú akadémiu a Mikuláša, ktorá sa bude konať dňa 8. 12.
o 16.00 h v Kultúrnom dome v Chyzerovciach.
l Mesto Zlaté Moravce zastúpené primátorom mesta Ing.
Petrom Lednárom CSc., Národná transfúzna služba Nitra,
Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža organizujú
Primátorskú kvapku krvi dňa 11. 12. (utorok) od 7.30 do
11.00 h v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých
Moravciach. Príďte darovať krv, pretože nikdy neviete, kedy
budete práve Vy alebo niekto z Vašej rodiny tento vzácny dar
potrebovať!
l Pozývame Vás na III. ročník Spoločenského plesu,
ktorý sa uskutoční dňa 2.2.2013 v priestoroch Hotela ViOn.
O zábavu sa celú noc bude starať DJ Fero Kabát. Cena vstupenky:
25 €/osoba, účasť v pároch nie je povinná. V cene vstupenky je
zahrnutá slávnostná večera, prípitok, nealko nápoje, káva, víno.
Predaj vstupenie - Repro Mix, do 28.12. 2012.

Nové zbrane
Mestskej polície
čítajte na str. 3

Poriadok s
parkovaním
čítajte na str. 6

Zrod hokejbalového ihriska
čítajte na str. 14

Poďme spoločne „odpolitizovať“ Tekovské noviny

V

ážení občania a
všetci verní čitatelia
Tekovských novín!
Dva roky vo svojej
funkcii
primátora
ubehli ako voda. Počas týchto
rokov som sa k Vám prihováral,
svoju prácu prezentoval a
„bojoval“ za rozvoj nášho mesta

v rámci svojich vízií a predstáv
za okolností a podmienok, aké
boli. Snažil som sa Vás rôznymi
spôsobmi o nich informovať a
pomenovávať tak ako som ich
vnímal.
Ako primátor mesta Zlaté
Moravce som sa zúčastnil
20 - tich zasadnutí Mestského
zastupiteľstva a spoločne s
pomocou poslancov som chcel
veľmi veľa vecí zmeniť, usmerniť
a presadiť. V mnohých prípadoch
sa mi to však nepodarilo, pretože
podporu, v ktorú som veril, som
nedostal.
Nikdy to však nevzdám a
budem aj naďalej svoje záujmy,
ako aj záujmy Vás občanov, ďalej
presadzovať.
Čo ma však mrzí najviac, je
demotivácia
zamestnancov
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Mesta, ktorí k svojej práci
pristupujú
zodpovedne
a
vykonávajú ju najlepšie ako
vedia za podmienok, v ktorých
existujú. Ani raz som sa nestretol
s odpoveďou, ako sa niečo nedá
urobiť a ak bolo a je potrebné
pracovať cez pracovný čas,
moji ľudia tu vždy ochotne

zostávajú a svoju prácu si nosia
aj domov. Ak je ale výsledkom
ich úsilia zmarenie ich práce a tá
„zbytočná“ práca necháva stopy
aj v ich rodinných vzťahoch, je mi
to ľúto.
Milí poslanci! Svojimi veľakrát
neuváženými
rozhodnutiami
robíte v ľuďoch pocity, ktoré sa
dajú dať len do slov... neváženie
si akejkoľvek práce všetkých
zamestnancov. Ak si myslíte, že
ich povinnosťou je len ohnúť
chrbát, zaťať zuby a vyplakať
more sĺz, ktoré sa za tým všetkým
skrývajú, mýlite sa. Ja som
všetkým neskutočne vďačný a
poďakovať im je mi veľkou cťou.
Na
každom
zasadnutí
Mestského zastupiteľstva sú
„pretriasané“ Tekovské noviny.
Ak neberiem do úvahy minulé

volebné obdobie predo mnou, v
ktorom sa noviny rovnako riešili,
k dnešnému dňu to bolo presne
dvadsaťkrát za dva roky.
Tak, ako si vážim prácu každého
jedného svojho zamestnanca,
prizerám sa s ľútosťou aj na útoky
a obvinenia redakcie, ktorým
musí ich šéfredaktorka čeliť.

Preto som sa z pozície
primátora,
osoby
zodpovednej za obsah novín
ako vydavateľ a štatutár
Mesta
Zlaté
Moravce
rozhodol,
že
spoločne
splníme
požiadavku
niektorých
poslancov
o
„odpolitizovanie“
Tekovských novín tak, ako
to bolo už v priebehu roka v
niekoľkých vydaniach predtým
a aj v tom predchádzajúcom,
desiatom. Nerozumiem, prečo sú
vraj moje vyjadrenia politické, keď
nie som členom žiadnej politickej
strany. Ťahanie politiky do našej
samosprávy je podľa môjho
názoru v záujme oficiálnych
členov politických strán, ktorí sa
aj pod uznesenia nepodpisujú

jednotlivo, ale sa skrývajú pod
poslanecké kluby ako vo veľkej
politike.
Noviny v tlačovej forme budú
odteraz odľahčené, pozitívne
a bez trápenia a poťahovačiek,
ktoré sa na tých pár stranách aj
tak do slov nedajú dať. Vyvážením
tu vždy bol a bude informačný
portál www.zlatemoravce.info,
na ktorom sú informácie vždy
čerstvé, z prvej ruky a na ktorom
má každý možnosť zareagovať a
rovnako prispieť svojím názorom
a článkom. Aj poslanec Milan
Galaba má a vždy mal možnosť
prispieť svojím názorom, napriek
tomu to urobil radšej formou
inzercie do iného periodika.
Nemám nič proti, ale potom nech
sa neútočí na Tekovské noviny.
Prepáčte, milí čitatelia, za
tento môj príspevok, ale na
vysvetlenie prečo ku zmene
Tekovských novín prichádza,
bolo mojou povinnosťou Vás
o tom informovať.
Všetkým
zamestnancom
Mesta patrí ešte raz moja
obrovská vďaka za ich prácu,
lebo len ten môže ich prácu
oceniť, kto to všetko s nimi
zdieľa, kto vie, čo sa za ňou
skrýva a kto ju sleduje.
Vám patrí aj moja dôvera!
Ešte raz ďakujem!
primátor mesta Zlaté Moravce
Peter Lednár
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Dovoľujeme si Vás informovať o príprave otvorenia
Zimného štadióna v Zlatých
Moravciach a poskytnúť
Vám základné informácie
o jeho prevádzke.
Otvorenie Zimného štadióna
(ďalej „ZŠ“) je naplánované
na 5. decembra 2012, kedy
sa začne s prípravou ľadovej
plochy. Ukončenie sezóny je
naplánované na 29. 02. 2013.
Zimný štadión bude otvorený
denne od 05.12.2012 do
29.02.2013. Každý deň je
otvorený pre verejnosť a aj pre
zákazníkov – družstvá. Preto
bude pravidelne zverejňovaný

harmonogram, aby hlavne
verejnosť vedela, kedy si môže
prísť na ZŠ zakorčuľovať.
V súčasnosti ešte nie sú
obsadené všetky časy vyhradené
pre družstvá, preto v prípade

spoločnosti na mantineloch
v Zimnom štadióne, príp.
generálneho sponzora, ktorý
by bol prezentovaný reklamou
aj na ľadovej ploche. Cenové
podmienky sa určujú dohodou

Otvorenie Zimného štadióna
záujmu ďalších kolektívov treba
žiadosť o rezerváciu hlásiť na
sekretariat@tsmzlm.sk, príp.
na telefónnom čísle 0905
257 241 (p. Hollá). Podľa poradia
prihlásených sa budú rezervovať
aj časy.
Zároveň
chceme
osloviť
spoločnosti, ktoré majú záujem
o prezentovanie, reklamu svojej

zmluvných strán. Náš Zimný
štadión navštívi ročne približne
10 000 zákazníkov nielen zo
Zlatých Moraviec, ale aj zo
širokého okolia (údaj za približne
3-mesačnú prevádzku).
Cenník sa oproti minulej
sezóne nemenil. Je nasledovný:
1. Verejnosť: 1,00 € / osoba /2h
(v čase pre verejnosť).

2. Zákazníci – družstvá: 85,00 € /
hodina (vrátane vykúrenej šatne,
sprchovania, toalety).
3. Zámok na skrinku (záloha za
požičanie je 5 €).
Poistenci VšZP na základe
predloženia preukazu poistenca
VšZP a predloženia platného
občianskeho preukazu majú
nárok na zľavu vo výške
0,30 € z ceny jednorazového
vstupného
na
verejné
korčuľovanie v nasledovných
dňoch: pondelok, streda, piatok,
od 09.00-16.00 h. Nárok na zľavu
platí do vyčerpania príspevku od
VšZP.
V prípade akýchkoľvek otázok
nás kontaktujte.

Nové zbrane Mestskej polície
Piatok 30. november 2012
sa zapíše do histórie Mestskej
polície v Zlatých Moravciach na
ďalších dvadsať rokov. Približne
toľko by mali nové zbrane slúžiť
mestu Zlaté Moravce, ktoré ich
oficiálne prebralo v zastúpení
primátorom Petrom Lednárom
z rúk riaditeľa spoločnosti
GRAND POWER s. r. o. a zároveň
konštruktéra zbraní Jaroslava
Kuracinu.

Ide o zbrane Grand Power P1
s 9 x 19 mm kalibrom, ktoré sa v
súčastnosti používajú štandardne
v
bezpečnostných
zložkách.
Vystriedali staré, 20 – ročné (z r.
1992) brazílske revolvery (7 kusov
– 38 special revolver „Taurus“, 3 ks
– 357 „Magnum“), dnes už dávno
morálne zastaralé a nespĺňajúc
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súčasné požiadavky na výkon
Mestskej polície v praxi (použitý
kaliber je nevyhovujúci a zbrane sú
ťažké na každodenné používanie).
Efektívnym krokom, ako je
kúpa nových zbraní sú výhody,
ktoré okrem iných parametrov
spočívajú aj v ekonomike,
vzhľadom k lacnejšiemu strelivu.
Treba podotknúť, že zamestnanci
Mestskej polície sa zúčastňujú
povinných strelieb vyplývajúcich zo
zákona minimálne raz za rok. Týmto
sa ušetrí na strelive a Mestská polícia
má zbrane na ďalších 20 rokov.
Dodávateľská
spoločnosť
Grand Power je slovenská firma
s celosvetovým obchodným
zastúpením. Jej zakladateľ, majiteľ
a riaditeľ Jaroslav Kuracina pôsobí
zároveň ako poslanec Mestského
zastupiteľstva v Banskej Bystrici a
práve pre jeho pochopenie vďačí
Mesto Zlaté Moravce za skvelú
kúpnu cenu týchto zbraní, ktorú
znížil o jednu tretinu z bežného
predaja. Ako sám povedal: „Ak je
v mojich silách pomôcť, veľmi rád
to urobím. O to viac samospráve,
pretože poznám jej problémy ako aj

neistú ekonomickú situáciu.“
Primátor Peter Lednár srdečne
a osobne vyjadril obrovskú vďaku
za nemalú ústretovosť Jaroslavovi
Kuracinovi, ktorému pri prevzatí
týchto dokonalých zbraní s
gravírovaním (znak a nápis Zlaté
Moravce), zároveň poprial pokojné
Vianoce v rodinnej pohode, veľa
zdravia, šťastia, ešte veľa pracovných
úspechov a zdaru v obchodovaní.
So skromnosťou pán Kuracina
za prianie poďakoval slovami, že
takú vec pre mesto Zlaté Moravce
veľmi rád urobil, a zároveň vyjadril
svoje prianie Mestskej polícii, ktoré
vypovedá o jeho osobnom postoji

k obchodovaniu práve v tejto
oblasti: „Nech Vás táto zbraň
podrží vo chvíli, keď ju budete
najviac potrebovať a nech ju
nebudete nikdy potrebovať.
Pretože ja hovorím, že vždy je
lepšie zbraň mať, ale nikdy ju
nepotrebovať.“
S poďakovaním a rovnako prianím
všetkého dobrého sa za celú
Mestskú políciu pripája náčelník
PhDr. Marián Takáč.
V prípade záujmu o bližšie
informácie o nových zbraniach a
o ich dodávateľovi nájdete: www.
grandpower.eu
Ľ. Rosinská
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V minulom roku 2011 sa Mesto
Zlaté Moravce uchádzalo o finančnú
dotáciu z Recyklačného fondu na
zakúpenie vozidla na separovaný
zber odpadu. Žiadosti sa vyhovelo
a v rámci projektu „Rozšírenie
a intenzifikácia separovaného
zberu komunálneho odpadu
v Zlatých Moravciach a
v mikroregióne Tríbečsko“
so spoluúčasťou Mesta môžeme
koncom novembra v uliciach mesta

Mesto má nové „smetiarske“ auto

Dňa 16. novembra 2012 prebralo
Mesto Zlaté Moravce v zastúpení
viceprimátorom
Ing.
Jozefom
Škvareninom vozidlo na zvoz
odpadu od firmy KONNEX s. r. o., u
ktorej bolo zakúpené. Za prítomnosti

konateľa tejto firmy Karola Kováča,
primátor Ing. Peter Lednár, CSc. dňa
22. novembra oficiálne odovzdal voz
na užívanie poverenému riaditeľovi
mestského podniku Technické
služby Ing. Branislavovi Vargovi.

vzhliadnuť zánovné motorové
vozidlo pre zberné účely.
Jedná sa o typ M-U-T Rotopress
typ 205 / 18 na podvozku Renault
Premium Lander 34.26 6x2, ktorý
spĺňa všetky podmienky platnej
európskej
legislatívy,
vrátane
normy EN 1501 – 1 a jej doplnení a
aktualizácií a podľa platných noriem
DIN a EN zodpovedá smerniciam EU

Objasnenie krádeže
v Službyte

Výrub napadnutého storočného stromu
Pri pravidelnej kontrole stromov
v meste Zlaté Moravce sa na
Hviezdoslavovej
ulici
(vedľa
štátnej cesty) zistilo, že strom
Sophora japonica je napadnutý
drevokaznou hubou, ktorá mohla

znížiť stabilitu stromu. Preto sa
rozhodlo o jeho vyrúbaní. Nakoľko
sa jedná o veľmi frekventovanú
ulicu (Tekov, Tesco, Lídl), požiadalo
sa po konzultácii s odborom
výstavby pre uzatvorenie priľahlej
cesty o spoluprácu so štátnou
a mestskou políciou. Cesta bola
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uzavretá dňa 13. 11. 2012 o 10.15 h
a uvoľnená po vyrúbaní stromu
(odstránení
konárov,
kmeňa
stromu z cesty) pracovníkmi
Záhradníckych služieb o 10.50 h.
Pri jeho odstraňovaní nedošlo

Dňa 9. novembra okolo ôsmej
hodiny ráno oznámil štátnej polícii
pracovník Mestského podniku
Službyt vlámanie do objektu.
Policajti pri obhliadke miesta činu
zistili, že páchatelia prepílili visiaci
zámok na garážových dverách
a ukradli z nej rôzne náradie, ktoré,
ako po objasnení prípadu zistili,
odvážali na káre natrikrát. Na pokoji
nenechali ani firemné auto Kia
Ceed. Otvorili si pravými kľúčmi
a dvaja z nich sa na ňom previezli
do Jelenca a späť do Zlatých
Moraviec, pričom auto poškodili
a zaparkovali ho na rovnakej ulici
neďaleko podniku.
Mestu vznikla vyčíňaním zlodejov
škoda približne za 17.000 €.
Policajti krátko po oznámení
prípadu zistili, že ide o štvoricu
miestnych mužov vo veku 19,
20 a dvoch 37-ročných. Všetci

89/392 (CE značka).
Prevádzku skládky, odvoz a
likvidáciu komunálneho odpadu
zabezpečujú Technické služby mesta
Zlaté Moravce, ktoré majú od 23.
mája 2011 oprávnenie na podnikanie
v oblasti nakladania s odpadmi.
Na to, aby si tento mestský podnik
svoje povinnosti mohol zodpovedne
plniť v súlade so zakladateľskou
listinou a k spokojnosti občanov,
veľká snaha a ochota zo strany
Mestského podniku Technické
služby nepostačuje. Súčasný vozový
park je veľmi zastaralý (priemerný vek
vozidiel – 25 rokov), čo sa odráža na
kvalite realizovaného zvozu odpadov.
Preto bolo hlavným cieľom
projektu skvalitnenie a modernizácia
strojového parku zakúpením vozidla,
aby sa Mesto Zlaté Moravce stalo
spoľahlivejším partnerom pre svojich
zákazníkov v oblasti odpadového
hospodárstva.
Ľ. Rosinská
boli vyšetrovateľkou obvinení
z prečinu krádeže a 20-ročný
Michal a 37-ročný Štefan navyše
aj z prečinu neoprávneného
používania cudzieho motorového
vozidla.
Obvinení budú stíhaní na
slobode. Všetky veci poškodenej
firme vrátili.
Redakciu informovala Mjr. Mgr.
Renáta Čuháková, hovorkyňa KR PZ
v Nitre.
Podľa
riaditeľa
Mestského
podniku Službyt Petra Sendlaia,
išlo o dlhodobých neplatičov, ktorí
si takýmto spôsobom chceli, či už
vykompenzovať svoje dlhy voči
mestu, alebo malo ísť z ich strany
len o pomstu, nakoľko im hrozilo v
týchto dňoch deložovanie.
Polícia však jednala veľmi
promptne a páchateľov zaistila už
po pár hodinách od nahlásenia
krádeže.
Ľ. Rosinská

k poškodeniu susedných drevín,
ani k poškodeniu komunikácie
alebo ostatnej zelene. Vek stromu
sa odhadol na 100 rokov a jeho
kmeň mal objem vo výške 130 x
187 cm.
Marian Tomajko, riaditeľ ZSM

Strana 04

V

o večerných hodinách dňa 8. novembra 2012 počas rokovania
Mestského zastupiteľstva, bolo nahlásené riaditeľovi
Záhradníckych služieb Marianovi Tomajkovi podpálenie vzácneho
exempláru smreku smútočného Picea abies Inversa vysadeného v r. 1887
grófom Viliamom Migazzim. Uvedený strom je súčasťou aleje pietneho
parku s Mauzóleom na Prílepskej ulici a má 125 rokov.
Pri fyzickej obhliadke po zásahu hasičov bolo zistené, že bol podpálený
vo vrchnej časti koruny stromu a že bol pravdepodobne poliaty
neznámou horľavou látkou. Prítomná bola štátna aj mestská polícia.

V Kultúrnom dome Prílepy sa
8. novembra konalo 20. zasadnutie
Mestského
zastupiteľstva.
Poradu otvoril primátor Peter
Lednár a rovnako všetkých
privítal dlhoročný poslanec za
túto prímestskú časť Zlatých
Moraviec Ivan Hritz.
Keďže sa Mestské zastupiteľstvo

z
nehnuteľností,
zvýšenie
poplatkov za smeti zo 16
na 17 € ročne za obyvateľa,
ktoré ale skutočne neodráža
zvýšenie
nákladov
na
zber a likvidáciu odpadov,
pretože podľa prepočtov by
malo byť až vo výške 26 €.
Občania Prílep sa ďalej dotazovali

Z 20. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva

V tomto prípade sa jedná o starý strom, ktorý sa ťažko zregeneruje.
Nachádza sa v pamiatkovej zóne – evidenčný list 2006/162. Celý objekt
je vyhlásený za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku č. ÚZPF 10966/13.
Pri druhej fyzickej obhliadke sa dňa 9. novembra 2012 našli neďaleko
stromu dve fľaše s nápismi, pravdepodobne slúžiace na drogovanie
a pod stromom obhorený kus umelej hmoty, pravdepodobne zátka
a kovová vidlička. Všetky uvedené veci sa odložili a poskytnú sa polícii.

Nešťastie v Migazziho parku
Podľa názoru riaditeľa Tomajka išlo o úmyselné poškodenie až zničenie
stromu. „Jedná sa o zvlášť odsúdeniahodný čin aj z toho dôvodu, že
uvedená alej smútočných stromov je ojedinelá v Slovenskej republike
a Európe,“ – dodáva.
Podobný vandalizmus počas spravovania pietneho parku mestským
podnikom Záhradnícke služby od r. 1992 sa vyskytol len raz, v roku 2000
(podobný prípad podpálenia takéhoto vzácneho smútočného smreku
na druhej strane aleje). Vtedy strom uhynul a jeho škoda bola vyčíslená
v tom čase na 120 tisíc Sk. Súčasné poškodenie stromu je veľmi veľké
a pravdepodobne to strom neprežije z dôvodu, že ihličnaté stromy sú
veľmi citlivé na poškodenie koruny.
Sadenice uvedených stromov zakúpil v Postupime v Nemecku Viliam
Migazzi z príležitosti 1. výročia predčasne zosnulej manželky Antónie,
ktorá vykonávala charitatívnu činnosť na území Tekovskej župy (jej
sídlom boli Zlaté Moravce).
„Páchateľ sa dá ťažko považovať za človeka, keď takýto odsúdeniahodný
čin vykonal,“ pohoršene vysvetľuje pán Tomajko.
„Tieto stromy vydržali I. a II. svetovú vojnu. Po celý čas ich nikto
nepoškodil, až do roku 2000 a opakovane v tieto dni.“
-redinformácie poskytol redakcii riaditeľ ZS Marian Tomajko
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v tejto mestskej časti konalo
historicky po prvýkrát, občania
sa zišli v hojnom počte, aby
upozornili všetkých poslancov
na svoje problémy. Bod
„Vystúpenie občanov“ sa na ich
dožadovanie a procedurálny
návrh posunul z konca približne
do stredu priebehu rokovania
a tak bolo zrejmé, že menšia
komunita sa viacej zaujíma o
dianie vo svojom okolí. Hlavnými
príspevkami Prílepčanov boli
obavy o zrušenie materskej
škôlky, ktoré sa objavili v
prerokovávaných materiáloch,
ako možné šetrenie financií do
mestského rozpočtu pre budúci
rok. Vedenie mesta v konečnom
dôsledku prisľúbilo, že škôlka
sa v Prílepoch rušiť nebude.
Zastupiteľstvo schválilo zámer
a výstavbu bytového domu
Štvorlístok, financovaním zo
Štátneho fondu rozvoja bývania
dotáciou a 1% úverom v pomere
30:70.
Poslanci po dlhej rozprave
opätovne neschválili úver na
financovanie
investičných
akcií v meste. V diskusii zazneli
názory za aj proti. Medzi hlavné
argumenty patrili na jednej
strane obavy z neschopnosti
mesta splácať tento úver, tzv.
nenávratnosť peňazí realizáciou
chodníkov a ciest a obavy zo
slabej kontroly použitia investícii
zo strany poslancov. Na druhej
strane
bola
vysvetľovaná
schopnosť splácania a rôzne
výhody
prevzatia
úveru.
Zastupiteľstvo schválilo zvýšenie
poplatkov pre zarábajúcich
žiakov v Základnej umeleckej
škole, rôzne úpravy - zvýšenie
aj zníženie miestnych daní a
poplatkov, 7,5% zvýšenie dane

vedenia mesta s problematikou
legálnosti výstavby firmy PKP
Transport a zrušenie ihriska. Šéf
stavebného úradu Ing. Jedľovský
uviedol, že celá táto kauza sa
prešetruje a pokiaľ nebudú
predložené všetky náležitosti
v zmysle stavebného zákona,
tak sa nariadi odstránenie
stavby. Ak sa doložia, stavba
sa dodatočne povolí. Poslanec
Hritz potvrdil, že pozemky pod
ihriskom predali súkromné
osoby a nebola možnosť im
v tom zabrániť, pretože pán
podnikateľ dal takú ponuku,
ktorú každý rád akceptoval a
keďže väčšina z nich nebýva v
Prílepoch, nezáleží im na tom, či
v Prílepoch bude nejaké ihrisko.
Ďalej uviedol, že podnikateľ má
veľký záujem a rozhodujúcou
mierou chce prispieť na
vybudovanie multifunkčného
ihriska na ploche bývalej
Broďárne a je ochotný vstúpiť s
Mestským úradom do jednania
a spolufinancovať a vykonávať
všetky zemné práce a podobne.
Rokovalo sa aj o spôsobe predaja
niektorých nehnuteľností v
majetku mesta. Zastupiteľstvo
schválilo ponuku na predaj
budovy
bývalého
skladu
zeleniny
na
Sládkovičovej
ulici, ponuku na predaj areálu
autoservisu na Viničnej ulici a
neschválilo ponúknuť na predaj
bývalú budovu MNV (neskôr
rehabilitácie na Bernolákovej ul.).
Zasadnutie MsZ končilo v
neskorších večerných hodinách,
približne o 21.45 h.
-redspracované
na
základe
informácií z oficiálnej zápisnice
(www.zlatemoravce.eu)
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Daň z nehnuteľností na rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí dňa 08.11.2012 schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 6/2012 o dani z nehnuteľností. Toto VZN upravuje podmienky určovania, vyrubovania,
platenia a vyberania dane z nehnuteľností, ako aj podmienky zníženia a oslobodenia od platenia dane z nehnuteľností na
území mesta Zlaté Moravce. VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.
c/ 1,490 € /m2 za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú
DAŇ Z POZEMKOV
zárobkovú činnosť.
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE
KÚ Zlaté Moravce vo výške 0,40 % zo základu dane,
(1) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov takto:
KÚ Prílepy 0,44 % zo základu dane,
KÚ Hoňovce 0,44 % zo základu dane,
b/ záhrady 0,38 % zo základu dane,
c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,38 % zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,26 % zo základu dane
e/ stavebné pozemky 0,37 % zo základu dane

a/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

DAŇ ZO STAVIEB

a/ 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve
občanov v hmotnej núdzi, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Správca dane určuje pre stavby na území mesta Zlaté Moravce ročnú sadzbu
dane zo stavieb za každý aj začatý m2:
a/ 0,149 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu,
b/ 0,149 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c/ 0,487 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu,
d/ 0,636 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo
bytových domov,
e/ 1,310 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie
stavieb na vlastnú administratívu,
f/ 2,050 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g/ 0,636 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/.
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb
príplatok za podlažie 0,1 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.

DAŇ Z BYTOV
(1) a/ 0,149 € /m2za byty
(2) a/ 0,149 € /m2 za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
b/ 0,636 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž,

Poriadok
s parkovaním
Dva
dni
druhého
novembrového týždňa, t.j. od 13.
novembra, prebiehalo na námestí
pred poštou a Slovenskou
sporiteľňou vodorovné a zvislé
značenie dopravnej premávky s
vyznačením parkovacích miest.
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Prvým krokom bolo vsadenie
obrubníkov, ktoré sa spevnili
betónovou
výplňou
na
ostrovčeky, kvôli lepšiemu a
bezpečnejšiemu
usmerneniu
dopravy.
Práce
vykonala
špecializovaná firma Lemus a
podľa návrhu referenta oddelenia
dopravy MsÚ Emila Hudáka a
následného schválenia projektu
Dopravným
inšpektorátom,

(2) Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov takto:
a/ 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v
hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
(3) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto:

(4) Doklady preukazujúce dôvody pre zníženie dane predloží daňovník v termíne na podanie priznania do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

ZMENY V MIESTNYCH DANIACH od 01. 01. 2013
Vyrubenie dane
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje bude vyrubená podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím od 01. 01. 2013.
Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné
hracie prístroje podáva len ten daňovník, ktorý ešte nepodal daňové
priznanie a podáva ho prvýkrát v roku 2013. Daňovníci, u ktorých nenastali
v uplynulom zdaňovacom období žiadne zmeny, priznanie nepodávajú.
Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty
a za nevýherné hracie prístroje podáva:
1. za daň z nehnuteľností ten daňovník, ktorý už podal daňové
priznanie v uplynulých rokoch a stane sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti,
alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby,
bytu alebo nebytového priestoru, alebo mu zanikne vlastníctvo, správa
alebo užívanie nehnuteľností do 31. januára 2013 podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.
2. za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje ten
daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu
zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku
daňovej povinnosti.
vzniklo 51 nanovo vyznačených
parkovacích miest.
Aj keď presne a jasne definované
parkovanie predchádza poriadku
a sprehľadneniu v rámci plateného
parkovania do budúcna, majitelia
zaparkovaných
motorových
vozidiel v tejto zóne si môžu ešte
načas vydýchnuť. Do vrecka si
zatiaľ siahnuť nemusia.
Ľ. Rosinská
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Dňa 08.11.2012 bolo Mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté
Moravce schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté
Moravce č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a DSO na území mesta Zlaté Moravce, ktoré nadobudne účinnosť
dňa 01. januára 2013.
Sadzba poplatku pre fyzické osoby je stanovená vo výške
0,04658 eura na osobu a kalendárny deň, čo predstavuje po
zaokrúhlení 17 eur za obdobie celého jedného kalendárneho
roka.
Zníženie poplatku (čl. 7)
1) Správca dane na základe žiadosti zníži poplatok na sadzbu
0,0066 eura na kalendárny deň za obdobie viac ako 90 dní počas
ktorých sa poplatník nezdržiaval v zdaňovacom období na území
mesta Zlaté Moravce.
2) Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady
z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní poplatníka mimo mesta
Zlaté Moravce a to najmä:
a) potvrdenie o návšteve školy a o ubytovaní, resp. o prechodnom
pobyte v mieste štúdia.
b) potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci (meste) a doklad
o úhrade poplatku v danom zdaňovacom období v mieste
prechodného pobytu.
Odpustenie poplatku (čl. 8)
1) Správca dane na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie,
za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov,
že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území
mesta Zlaté Moravce.
2) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady,
z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní poplatníka mimo mesta
Zlaté Moravce, ako napríklad:
a) potvrdenie o pobyte v zahraničí,
b) potvrdenie územnej vojenskej správy o výkone služby
v armáde,
c) potvrdenie príslušného cirkevného úradu o príslušnosti
k cirkvi, alebo rehole a vykonávaní činnosti mimo územia mesta
Zlaté Moravce,
d) potvrdenie nápravno – výchovného ústavu o výkone väzby
alebo trestu,
3) V prípade, že doklad podľa ods.2 písm. a) nie je v slovenskom
alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad
(nie je potrebný úradný preklad).
4) Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
5) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok
na zníženie alebo odpustenie poplatku do 31.12. príslušného
zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady podľa čl. 7 a 8, nárok na zníženie
alebo odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
6) Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka na
zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok
znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
7) Zníženie poplatku a odpustenie poplatku nemožno poskytnúť
poplatníkovi, ktorý neuhradil poplatok za predchádzajúce
kalendárne roky.

Zmenou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO sa
zníženie poplatku ako bolo platné v r. 2012 ruší a poplatníci
si môžu individuálne písomne požiadať o zníženie alebo
o odpustenie poplatku v súlade s čl. 8 ods. 6.
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Majstri a šampióni SR medzi drobnochovateľmi

S

talo sa už tradíciou, že sa naši zlatomoraveckí
drobnochovatelia zúčastňujú celoštátnej výstavy zvierat,
ktorá sa každoročne koná na výstavisku AGROKOMPLEX v
Nitre. Ani tento rok nebol výnimkou. To, že boli úspešní, niet pochýb.
I keď účasť našich chovateľov nebola tento rok tak početná, ceny
ktoré získali boli pozoruhodné. To, že sa zúčastnili v menšom počte
pripadá na vrub európskej výstave v nemeckom Lipsku, ktorá sa
uskutoční 5. až 7. 12. 2012. Termíny výstav boli dosť blízko seba,
takže vystavovatelia sa rozhodli zvieratá radšej ušetriť výstavným
a prepravným stresom a výstavy si podelili.

Na celoštátnej výstave v Nitre, v
oddelení hydiny, nás reprezentovali
traja chovatelia:
Roman Kováč - získal veľmi pekné
bodové ohodnotenie na Amroxku
krahulcovú a Mileflérku porcelánovú
(mal ocenenú najlepšie zo všetkých
vystavovateľov),
Štefan Kramár - získal na Australorpku
čiernu titul Šampión Slovenskej
republiky /Š SR/.
Najlepšie obstál Paľo Jenis, ktorý
na Amroxku krahulcovú získal titul
Majster SR, Šampión SR a Čestnú cenu.
V
králikárskej
sekcii
kraľoval
Štefan
Kramár,
ktorý
dostal
čestné ceny na Králika zajačieho,
divoko ohnivo sfarbeného a tiež
Čestnú cenu na králika Rysa rexa.
Klasicky silní boli chovatelia aj v
holubárskej sekcii. Druhú čestnú
cenu získal náš najstarší, ale stále
aktívny chovateľ Karol Wolf, ktorý sa
mimochodom v tomto roku dožil
významného životného jubilea 70.
rokov. Týmto mu chovatelia Základnej
organizácie v Zlatých Moravciach
gratulujeme a prajeme ešte veľa
podobných úspechov a pevné zdravie.
Čestné ceny získal na holuby ČESKÝ
STAVÁK žltý a BRNENSKÝ HRVOLIAK
biely.
Ďalšiu Čestnú cenu dostal náš
špičkový chovateľ Ján Bolla, na holuba
- Americký king biely. Okrem kvalitných
Kingov bielych vystavil aj špičkové

Kingy červené Grizlly, ďalej čierne
fŕkané a nemecké výstavné čierne
tigre.
Slovenskú špičku predstavil aj Michal
Pavlenda - King modrý čiernopásavý
a King červený dominant. Na
vysokej úrovni boli aj holuby Dušana
Šúlovského, s ktorými získal na
predchádzajúcej klubovej výstave v
Českej republike Čestnú cenu.
Priateľ Šúlovský vystavil BRNENSKÉ
HRVOLIAKY žlté a modré čiernopáse.
„Chcel by som všetkým našim
vystavovateľom poďakovať za účasť
a oceneným pogratulovať k titulom.
Našim trom zástupcom na európskej
výstave v Lipsku popriať veľa úspechov
a dobré oko pri výbere zvierat.
Dúfajme, že sa naši chovatelia medzi
98 651 zvieratami z celej Európy
nestratia. V Lipsku nás budú
reprezentovať Paľo Jenis a jeho králiky
- Viedeňáky modré, Roman Kováč so
zvieratami Mileflérka porcelánová a ako
jediný zástupca vystavujúci národné
plemeno králikov Zemplínsky
pastelový,“ - vyjadril sa hrdo predseda
Organizácie drobnochovateľov v
Zlatých Moravciach Štefan Kramár,
ktorý v Lipsku vystaví kolekciu
Australorpka čierna / hydina/ a Králiky
holandské - čierne. O výsledkoch a
prípadných úspechoch vás budeme
informovať nabudúce.
-redinformácie poskytol Štefan Kramár
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Šálka čaju
u Samuraia

S príchodom zimného obdobia
nastúpila sychravosť, ktorej
vplyvy na naše telá a psychiku
sa snažíme zmierniť rôznymi
spôsobmi a formami. Jednou
z tých najobľúbenejších je
popíjanie
výborného
čaju
v spoločnosti príjemných ľudí.
Najlepšie čaj chutí v domácom

prostredí, ale šálku možno
novoobjaveného
druhu,
či
chuti si môžete vychutnať aj
v Čajovniach. V našom mestečku
sa jedna ukrýva pod názvom
Čajovňa Samurai (dvor Janka
Kráľa), pričom význam slova
samurai v japončine znamená
slúžiť.
Pri prvom otvorení dverí vás
omámi vôňa, ktorá je predzvesťou
rôznorodosti výberu čaju (zelený,
čierny, biely, rooibos, ovocný,

Branný pretek ZM november 2012
V pekné, ale „ufúkané“ novembrové dopoludnie sa stretlo 15
súťaženiachtivých kynológov so 17 psami, aby si zmerali svoju fyzičku, ako
aj vycvičenosť psov na pomerne náročnej, asi 300 m dlhej trati. Kondíciu
súťažiacich a poslušnosť psov dokonale preverili okrem rýchleho behu
aj rôzne preskoky a plazenie. Odloženie zase psom komplikovali ich
psovodi hodom granátom, kotúľom, či streľbou zo vzduchovky na
cieľ. Mimochodom streľba zo vzduchovky bola jedným z najväčších
problémov, pretože sklamali aj uznávaní strelci. Môžem s určitosťou
konštatovať, že hlavnú vinu na jej pomerne veľkom nezdare niesol silný
bočný nárazový vietor, ktorý vychyľoval strely na 10 m dlhej dráhe
o 2-3 cm. Pretekalo sa v dvoch kategóriách: psi do 1 roka a nad 1 rok. Po
absolvovaní behu všetkými pretekármi nasledovala druhá časť preteku
rozdelená na obranu pre dospelé služobné plemená a „privolávačku“
a aport pre neslužobné a mladé psy. Prezentácia súťažiacich bola
spojená s kontrolovaním očkovacích preukazov (Barbora Verešová), kde
aj napriek niekoľko týždňovému upozorneniu o tejto skutočnosti pred
súťažou, si niektorí preukaz zabudli priniesť a čo je horšie, našiel sa aj
jeden člen taký, čo okrem toho, že si zabudol preukaz, ani ho nemal
v poriadku a tak nebol do súťaže pripustený.
Samotná súťaž začala s miernym sklzom, ktorý prevalcoval hladký
následný priebeh. Záver opäť trošku pokrivkával, nakoľko sa pomerne
dlho čakalo na nahadzovanie výsledkov do PC. Po 13. hodine sme
vyhlásili víťazov.
l Kategória mladých psov:1.Halanda, 2. Paluška, 3. Krúpa
l Dospelí psi: 1. Paluška, 2. Krúpa, 3. Kéryová
Rozhodcovia Michaela Ondrejková a Miroslav Géci rozhodovali
korektne a spravodlivo. Veľmi potešilo aj hrdinské zápolenie mládeže,
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bylinkový), ktorý si môžete po
výbere buď odniesť domov alebo
vypiť priamo na mieste. Okrem
spomínaného čaju predajňa
ponúka širokú škálu sortimentu
aj v prepojení na ezoteriku,
ktorú v dnešnej dobe vnímame
z úplne iného, pozitívnejšieho
uhla (minerály a liečivé kamene,
knihy, keramika, šperky, sviečky,
vonné tyčinky a iné). V prípade, že
máte nejaké konkrétne problémy
alebo otázky v súvislosti so

zameraním predajne, tovarom, jej
majiteľka, ktorá ho prevádzkuje,
vám ochotne vyjde v ústrety
a poradí v rámci svojich
možností. Je to malá oáza pokoja,
ktorá nám na malú prestávku
alebo „medzizastávku“ pri našom
ubehanom a uponáhľanom
životnom štýle určite padne vždy
vhod.
M. Petrovičová

ktorá sa zapojila v nezvyčajnom počte.
Súťažiaci sa mohli počas akcie zadarmo občerstviť nealko
nápojmi, uvarenými párkami, či teplým čajom. Nečakaným prekvapením
a spestrením pohostenia boli výborné sladké aj slané koláče Barbory
Verešovej, za ktoré jej ďakujeme. Na súťaži sme zápasili s akútnym
nedostatkom pomocníkov, avšak vďaka nezištnej pomoci Sýkoru,
Lenárta, Kéryovej ml., Jozefa Géciho, ako aj niektorých samotných
súťažiacich, sme akciu organizačne aj technicky zvládli pomerne dobre.
Druhý ročník Branného preteku kynológov máme teda úspešne za
sebou a žiada sa mi ešte zdôrazniť, že hlavne vďaka obetavému prístupu
členov výboru a finančnej podpory mesta Zlaté Moravce.
Dovidenia o rok!
RNDr. Jozef Paluška, predseda KK
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Ôsmaci a deviataci pozor!

Nový študijný odbor na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach!
Prečo je výber našej školy
pre Vás správnou voľbou?
V školskom roku 2013/2014
sme pre Vás pripravili novinku
–
slovensko-anglické
bilingválne štúdium v trvaní 5
rokov určené pre žiakov 8. a 9.
ročníka ZŠ.
Uvedený študijný odbor je
zameraný na jazykové odborné
vzdelávanie
v
anglickom
jazyku.
Okrem
všeobecnovzdelávacieho a odborného
základu v slovenskom jazyku
ponúka žiakom rozsiahle štúdium
cudzieho jazyka a bilingválne
(dvojjazyčné)
vzdelávanie
v
odborných predmetoch.
V 1. ročníku má žiak 20 hodín
anglického jazyka týždenne,
takže sa zdokonalí v písomnom
a ústnom prejave, nakoľko v 2.
- 5. ročníku študuje tri odborné
predmety v anglickom jazyku.
Okrem toho má možnosť zvoliť si
ďalší cudzí jazyk - nemecký alebo
ruský. Štúdium zahŕňa výučbu
ekonomiky,
makroekonómie,
účtovníctva,
informatiky,
štatistiky, logistiky, marketingu,
manažmentu,
bankovníctva,
písomnej
a
elektronickej
komunikácie
a
ostatných
všeobecno-vzdelávacích

predmetov.
Štúdium sa končí maturitnou
skúškou zo slovenského jazyka
a literatúry vo 4. ročníku a z
anglického jazyka a ostatných
odborných predmetov v 5.
ročníku, v ktorom môže žiak získať
aj štátnu odbornú jazykovú
skúšku z anglického jazyka.
Tento študijný odbor pripravuje
absolventov
so
širokým
všeobecným
i
odborným
vzdelaním,
nevyhnutným
pre
výkon
obchodnopodnikateľských
funkcií
vo
výrobných
podnikoch,
v
tuzemskom i medzinárodnom
obchode,
peňažníctve,
cestovnom ruchu a ďalších
službách v štátnej správe a
územnej samospráve.
Absolvent študijného odboru
obchodná akadémia – bilingválne
štúdium je kvalifikovaný pracovník
schopný vykonávať ekonomické
činnosti spojené so získavaním a
spracovaním informácií v oblasti
výroby, zásobovania, odbytu,
marketingu,
manažmentu,
personalistiky,
vo
vedení
administratívy, účtovníctva a
finančného hospodárenia. Získané
informácie vie posúdiť, hodnotiť a
využívať v ekonomickom riadení
príslušného pracoviska. Absolvent

vie
plynulo
komunikovať
v
bežnom
spoločenskom,
hospodárskom a obchodnom
styku. Má rozšírené vedomosti z
reálií anglicky hovoriacich krajín.
Ovláda odbornú ekonomickú
terminológiu v anglickom jazyku,
čo mu umožňuje uplatniť sa vo
firmách so zahraničnou účasťou,
pracovať v krajinách EÚ a študovať
na vysokých školách v anglicky
hovoriacich krajinách.
Tak neváhajte a príďte sa
kedykoľvek pozrieť do priestorov
našej školy, prípadne bližšie
informácie môžete získať na
http://oazm.edupage.sk a na
telefónnom čísle 037/6421904.
Tešíme sa na Vás v budúcom
školskom roku!
Mimovyučovacie
aktivity
s pozitívnym ohlasom v
Obchodnej akadémii v Zlatých
Moravciach
V Obchodnej akadémii v Zlatých
Moravciach už od začiatku
školského roka žiaci nežijú len
učením, ale aj množstvom
mimovyučovacích aktivít.
Dňa 23.10.2012 sa žiaci tretieho
ročníka zúčastnili v Mestskej
knižnici v Zlatých Moravciach
besedy s naším rodákom
– básnikom a prozaikom

Ľubomírom Olachom. Strávili
príjemný čas s človekom, ktorý
sa na svet pozerá s humorom
a ktorý im priblížil svoj život
prostredníctvom
vydaných
knižiek. Žiakov zaujal i recitáciou
básní, čítaním úryvkov
z románu a vtipnými historkami.
Maturanti si svoje vedomosti
z biológie preverili dňa 29.10.2012
v priestoroch Incheby v Bratislave
na výstave „The human body“.
Na základe pútavého výkladu
študentov
medicíny
mali
možnosť overiť si svoje poznatky
z teoretického vyučovania.
Naša škola v predposledný
októbrový deň poskytla priestory
podujatiu „Študentská kvapka
krvi“, ktoré sa uskutočnilo
v spolupráci so Slovenským
Červeným krížom a Národnou
transfúznou stanicou v Nitre.
Darovanie krvi bolo realizované
pod záštitou predsedu SČK
v Zlatých Moravciach pánom
Jurajom Bakulom. Zo 105
účastníkov sa 88 stalo aktívnymi
darcami, medzi ktorými nechýbali
ani študenti všetkých stredných
škôl mesta. Z Obchodnej
akadémie v Zlatých Moravciach
túto humánnu akciu podporilo 18
študentov.

Škôlkári v Spievankove
Ďakujeme sponzorovi, ktorý umožnil dňa 30.11.2012 prežiť deťom
Materskej škôlky „Slniečko“ na Kalinčiakovej ulici krásne predpoludnie
v spoločnosti Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho. Vo svojom
programe „SPIEVANKOVO“ si s deťmi zahrali, spoločne si zaspievali a
dávali im možnosť zahrať sa na zvieratká, vláčik, stonožku atď.
Spoločne sa zabávali v telocvični Základnej školy – Mojmírova, ktorej
vedenie v rámci spolupráce s našou škôlkou ponúklo priestor v telocvični,
za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Veľká škoda, že fotografie neprenášajú aj zvuk a radostnú atmosféru,
pretože naše deti si ju určite odnášali až domov.
-red-

Strana 09

TEKOVSKÉ NOVINY

Organizujú si pracovno-relaxačné
výjazdy
Funkcionári výborov spoločenských združení miest a obcí sa zúčastňujú
na pracovných výjazdoch, spojených s vyhodnocovaním ich aktivity, do
malebných kútov Slovenska. Najčastejšie sú to poznávacie a kúpeľné
miesta, ktoré navštevujú domáci aj zahraniční návštevníci. Nebolo tomu
inak ani u členov Okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska
v Zlatých Moravciach. Predseda OV JDS Ing. Peter Lisý zorganizoval
s členmi výboru pracovno–relaxačný výjazd autobusom do Komárna,
kde bolo postarané o príjemné posedenie v Lodnej reštaurácii Borbála
s chutným obedom, zabezpečeným sponzorsky. Príjemné bolo aj
kúpanie v moderných termálnych bazénoch v Patinciach. Zaujímavá
bola tiež obhliadka Komárna, ako pevnosti obrany proti nájazdom
Turkov, Tatárov a iných povstaleckých hnutí z meruôsmych rokov.
Aj keď išlo len o krátkodobý pobyt v Komárne, nebyť na Európskom
nádvorí, ktoré reprezentuje 47 európskych regiónov, ktoré žijú pestrým
kultúrnym životom, by bola nevyužitá príležitosť. Históriu Komárna nám
vysvetlila miestna predsedníčka OV JDS, začo jej Ing. Peter Lisý vyslovil
úprimné poďakovanie, ktoré sme my, účastníci zájazdu, umocnili
veľkým potleskom. Aktivitu našej Okresnej organizácie v Zlatých
Moravciach stručne, ale výstižne, zhodnotil predseda Peter Lisý. Všetci
účastníci, väčšinou predsedovia základných organizácií a členovia
OV JDS, sme mu vyslovili úprimné poďakovanie a hlavne podporu
v aktivitách celého Okresného výboru. Želáme OV JDS veľa úspechov
v práci a hlavne pevné zdravie a ďakujeme za pekný zážitok z krásneho
slnečného dňa.
Mgr. Ľ. Andor

Svetový deň
nevidiacich
K svetovému dňu nevidiacich
(13. novembra) a z príležitosti
Mesiaca úcty k starším sa v
Dennom centre stretli členovia
Únie
Slovenska
zrakovo
postihnutých
v
Zlatých
Moravciach. Ako už býva zvykom,
Spevácka
skupina
Babička
svojimi piesňami so sebou znovu
priniesla príjemnú atmosféru a
uvoľnené potešenie, kedy aspoň
na chvíľku všetci prítomní zabudli
na svoje starosti a oddali sa
spoločne okamihu prítomnosti.
Organizácia združuje 45 členov a
ako nám jej predsedníčka Matilda
Zemanová prezradila, v centre
sa pravidelne stretávajú každé
dva týždne vždy v pondelok.
Spoločne si navzájom odovzdajú
osobné skúsenosti s rôznymi
ručnými prácami, pri ktorých ich
handicap nie je vôbec žiadnou
prekážkou.
Obrovskou
pomocou
pri
slabšom zraku sú dnes už
dostupnejšie rôzne optické a
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kompenzačné pomôcky, ktoré
do značnej miery prispievajú k
skvalitneniu života a k ľahšiemu
zaradeniu sa do spoločnosti aj s
takýmto postihom. Prítomnou
na každom stretnutí zrakovo
postihnutých je už tradične Mgr.
Eva Prokopová, inštruktorka
sociálnej rehabilitácie, ktorá je
ochotná vždy v danej oblasti
pomôcť, či už svojím sociálno –
právnym poradenstvom ohľadne
rôznych príspevkov v prípade
žiadostí a nárokov alebo svojím
odporúčaním už konkrétnej veci.
Ľ. Rosinská

Svetový deň diabetu

U

ž od roku 1991 si
každoročne 14. novembra
pripomíname
Svetový
deň diabetu (cukrovky), ktorý je
podporovaný
Medzinárodnou
diabetologickou
federáciou
(IDF) a svetovou zdravotníckou
organizáciou (WHO).
Diabetes mellitus je definované
ako
hormonálne
ochorenie,
ktorého prejavom je zvýšená
hladina glukózy v krvi a porucha
metabolizmu sacharidov. Pri tejto
príležitosti prebiehalo v našom
meste, vďaka Zväzu diabetikov
Slovenska - Základná organizácia
Zlaté Moravce, bezplatné meranie
hladiny cukru v krvi súčasne na
dvoch miestach a to v priestoroch
Mestského úradu a Polikliniky,
v čase od 8.00 do 10.00 h.
Možnosť merania využilo spolu
151 ľudí, pričom u niektorých bola
nameraná novozistená zvýšená
hladina cukru s odporúčaním

návštevy lekára. Na otázky
súvisiace s meraním a náväznosti
na ochorenie diabetes záujemcom
odpovedali členky Výboru (Anna
Gubová, Viera Fazekašová, Anna
Obertová, Eva Lahová), ktoré
zároveň meranie vykonávali.
Cukrovka
sa
v
dnešnej
dobe zaraďuje k civilizačným
ochoreniam, ktoré naozaj nie je
dobré podceňovať, nesúvisí len
s dedičnosťou a preto aj v tomto
prípade platí stála prevencia. Podľa
slov Anny Gubovej, predsedníčky
Organizácie okresného zväzu
diabetikov, cukrovka síce nebolí,
ale postihuje jednotlivé orgány
v ľudskom tele. Snáď za všetko
hovoria slová Viery Fazekašovej,
ktorá odkazuje, že je potrebné
sa vyvarovať stresu a dodržiavať
pravidelné stravovanie.
M. Petrovičová
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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 a na
Zásady hospodárenia s majetkom
mesta poskytne do priameho
prenájmu:
l v „nízkej administratívnej
budove na Ul. Župnej v Zlatých
Moravciach – vchod z Ul.
Robotníckej
/budova
so
súpisným číslom 2392/“ nebytové priestory o celkovej
výmere 24,87 m² /vedľa
chovateľských potrieb/, účel
využitia prenajatých priestorov:
obchodné priestory, kancelárske, príp.
skladové priestory,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 303
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 304
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 305
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
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l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 306
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 307
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 308
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 309a
o celkovej výmere 22,81 m²
(17,87 m² kancelária + 4,94 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 309b
o celkovej výmere 22,81 m²
(17,87 m² kancelária + 4,94 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária
l
v
„administratívnej

budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 310
o celkovej výmere 22,98 m²
(18,00 m² kancelária + 4,98 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 311
o celkovej výmere 22,66 m²
(17,75 m² kancelária + 4,91 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 312
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 313
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 314
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej

183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na III. poschodí
- nebytový priestor č. 315
o celkovej výmere 22,34 m² (17,50
m² kancelária + 4,84 m² ostatné
nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia
prenájmu priestorov: kancelária,
l
v
„administratívnej
budove na Ul. Hviezdoslavovej
183 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
1330/“ - nebytové priestory
nachádzajúce sa na prízemí
– bývalé kuchynské štúdio
- nebytový priestor č. 010
o celkovej výmere 119,98 m²
(118,80 m² kancelária, obchod + 8,18
m² ostatné nebytové priestory /
rozpočítaná chodba a WC/), účel
využitia
prenájmu
priestorov:
kancelária,
obchod,
skladové
priestory,
l v „budove CENTRUM
ŽITAVA na Ul. Hviezdoslavovej
64 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
2087/“nebytové
priestory
nachádzajúce sa na 1. poschodí
vľavo pred BAVAXOM - nebytový
priestor o celkovej výmere
73,90 m² , účel využitia prenájmu
priestorov: obchodné priestory, príp.
kancelárske priestory,
l v „budove CENTRUM
ŽITAVA na Ul. Hviezdoslavovej
64 v Zlatých Moravciach /
budova so súpisným číslom
2087/“nebytové
priestory
nachádzajúce sa na 1. poschodí
bývalá predajňa vína - nebytový
priestor o celkovej výmere 13,14
m², účel využitia prenájmu priestorov:
obchodné priestory, príp. kancelárske
priestory.
Lehota na predkladanie návrhov
ponúk končí dňa 17.12.2012 o 13.00
hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie
uvedených nehnuteľností získate
na úradnej tabuli a internetovej
stránke Mesta Zlaté Moravce
www.zlatemoravce.eu,
/Mesto,
ÚRADNÁ TABUĽA MESTA, 2012, INÉ
INFORMÁCIE/, prípadne na č. telef.
037/6923922 alebo 037/6923927
(oddelenie správy majetku mesta).
Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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Program Kina Tekov
30. 11. – 1. – 2. 12. Streetdance
2, VB
V pokračovaní celoslovenského
hitu navštívite najkrajšie európske
mestá a necháte sa očariť veľkolepým
spojením pouličného tanca a latiny.
Streetdance 2 je väčší, lepší, trúfalejší
a hlavne je späť!
Pi., so., ne.: 17.00, vstupné 2 €, MN do
15 r.
4. – 5. 12. Kríž cti, NOR
Veľmi zaujímavá historická dráma,
v ktorej túžba prežiť zvíťazila nad
vojenskou zlobou a nenávisťou.
Vysoko nad drsnou nórskou
divočinou sa po prudkom vzdušnom
útoku vzájomne zostrelia anglickí
a nemeckí piloti. V krutej zime chcú
vojenskí nepriatelia prežiť a preto sa tu
zrodí nezvyčajné priateľstvo. Vojna je
popri tom všetkom úplne absurdná.
Ut., st.: 17.00, vstupné 2,20 €, MN do
12 r.
7. – 8. – 9. 12. Hurá do Afriky!,
NEM
Veľmi milá detská animovaná
rozprávka, v ktorej hrajú hlavné
úlohy úžasné, zlaté zvieratká. Na nič
sa nesťažovali, žili si veľmi dobre, ale
keď sa stratila voda, vznikol veľký
problém. Logicky pochopili, že bez
vody sa nedá žiť a preto ju išli hľadať.
Ich cesta za vytúženou vodou nebola
vôbec jednoduchá, ale určite splnila
svoj účel.
Pi., so., ne.: 17.00, vstupné 2 €, MP
11. – 12. 12. Denník mŕtvych,
USA
Partička mladých filmárov natáča
horor uprostred hlbokých lesov
Pensylvánie. V divočine ich zastihne
správa o povstaní mŕtvych. Z ľudí sa
stávajú krvilačné zombie. Boj o život
sa začína a cesta domov bude veľmi
zložitá.
Ut., st.: 17.00, vstupné 2 €, MN do 18 r.
14. – 15. – 16. 12. Líbáš jako
ďábel, ČR
Tri roky po diváckom hite Líbáš jako
Bůh posiela režisérka M. Poledňáková
v novom filme kvarteto hlavných
hrdinov do nových životných situácií.
V exotickom Maroku sa odohráva
ďalší príbeh plný humoru, romantiky
a lásky.
Pi., so., ne.: 17.00, vstupné 2,20 €, MN
do 12 r.

http://kinotekov.webs.com/
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INFORMÁCIA o podnájme
voľných nebytových
priestorov
Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté
Moravce, ako nájomca priestorov určených na
podnájom, 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 právnych
predpisov a Zásady hospodárenia s majetkom mesta
poskytne do priameho podnájmu nebytový
priestor v budove SOV, na prízemí Duklianskej
ul. č. 2/B, Zlaté Moravce 21,28 m² - obchodné
priestory,
predajný stánok na Námestí A. Hlinku č. 8,
Zlaté Moravce 12,64 m² - obchodný priestor.
Minimálna cena za podnájom nebytových
priestorov určená v súlade so zákonom č. 116/1990
Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta platnými
od 01.01.2005 34,- €/m² ročne - obchodné
priestory (kancelária), 17,- €/m² ročne - priestory
využívané ako sklad.

Predpokladaná doba podnájmu: Doba určitá.
Ostatné podmienky podnájmu: V cene
podnájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej
energie, vykurovanie, vodné + stočné a odvoz
odpadu.
Podmienky predloženia cenovej ponuky
Záhradnícke služby mesta, m. p. Zlaté Moravce,
ako nájomca, stanovuje lehotu na doručenie
návrhov
nájomných
zmlúv
rešpektujúcich
uvedené podmienky pre záujemcov o podnájom
uvedeného majetku Mesta Zlaté Moravce do 30.
11 2012, najneskôr do 10.00 hod., a to do
kancelárie Záhradníckych služieb mesta,
m. p. Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č. 1,
953 01 Zlaté Moravce, na poschodí v Dome
služieb. Návrhy podnájomných zmlúv obsahujúce
najmä konkrétny účel podnájmu a konkrétnu
výšku nájomného je potrebné doručiť v určenom
termíne v písomnej forme v zalepenej obálke
označenej heslom „Podnájom–ZsM/2012 –
Neotvárať!“ do Záhradníckych služieb mesta, m. p.
Zlaté Moravce, Sládkovičova ul. č. 1 , 953 01 Zlaté
Moravce (rozhodujúci je čas prijatia obálky do dňa
30.11.2012 do 10.00 hod. Informácie na tel. č.
037/6421145.
Marian Tomajko - riaditeľ ZSM

Predaj, kúpa

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

l Predám 1000-l nádrže na vodu.
Kontakt: 0904 158 259

Západoslovenská energetika, a.s., správa energetických zariadení
Stred, oznamuje verejnosti prerušenie dodávky elektrickej energie
z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej
energie dňa 10. 12. v čase od 8.00 do 13.30 h na Tekovskej ulici
č. 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

11/066/2012/PČ, 9/040/2012-150/DZ

l Ubytovanie vašich domácich
miláčikov, vonkajšiea vnútorné
voliéry – PSÍ HOTEL
Kontakt: 0904 158 259
11/067/2012/PČ, 9/041/2012-151/DZ

l Predám 50-l sklenené
fľaše s kovovým košom.
Kontakt: 0904 158 259
11/068/2012/PČ, 9/042/2012-152/DZ

Tlačiareň
NOVOprint
Slovensko s.r.o.

predá

stohovateľné
prepravky,
veľ. 60x40x21,5 cm.
Cena: 2,50 eur/ks.
Tel. kontakt: 037/7920015.
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Pohotovosť
lekární
V dňoch 26. 11. – 2. 12.
Lekáreň U ZLATÉHO HADA,
Župná 54, počas pracovných dní
od 18.00 do 21.00 h, víkend od
8.00 do 20.00 h.
Počas dní 3. – 9. 12. Lekáreň
OLIVA, Bernolákova 5, pracovné
dni od 18.00 do 21.00 h, sobota
8. 12. od 12.00 do 20.00 h, nedeľa
9. 12. v čase od 8.00 do 20.00 h.
V dňoch 10. – 23. 12. Lekáreň Dr.
MAX, HM Tesco, Hviezdoslavova
3, počas pracovných dní v čase
od 8.00 do 21.00 h,
víkend od 8.00 do 20.00 h.

Spomienka
Odišiel na cestu, kam musí
každý sám, len dvere spomienok
nechal dokorán. Milovali sme ho,
tú lásku v našich srdciach nezničí
ani čas.
Dňa 29.11.2012 uplynie 20 rokov,
čo nás opustil náš milovaný

Spoločenská
kronika

Vojtech Mihálka
zo Zlatých Moraviec

Narodili sa

S láskou spomína manželka
s rodinou.
Odpočinutie večné daj mu, Pane!
11/069/2012/PČ, 11/048/2012-176/DZ

17. 9. Galina Balážová, (N) Nitra
28. 9. Adam Gavliak, (N)
Partizánske
3. 10. Soňa Páleníková, (N) Nitra
16. 10. Kristína Tonková, (N)
Nitra
16. 10. Nikola Grznárová, (N)
Levice
19. 10. Diana Hudecová, (N)
Nové Zámky
22. 10. Sebastián Lukáč, (N)
Nitra
29. 10. Igor Lavu, (N) Nitra
5. 11. Adela Salíni, (N) Levice
5. 11. Karin Ficová, (N) Banská
Štiavnica

Povedali si áno

Spomienka

Spomienka

V priebehu roka 2012 si naša
rodina pripomenula viacero
smutných výročí.
Čas plynie ako voda v rieke,
ale žiaľ v našich srdciach
zostáva.
1. mája uplynuli 4 roky od
smrti našej sestry

Odišiel si, v srdci bolesť zanechal,
tak rýchlo a bez rozlúčky, to nikto
nečakal.
Slza nám steká po líci, zabudnúť
sa nedá, aj keď Peťko hľadíš na nás
z neba.
Dňa 3.12. si pripomíname smutné
15. výročie smrti nášho syna, brata,
vnuka, strýka

Katky Dudášovej
z Prílep

Petra Kaboureka

15. septembra uplynulo 25
rokov od smrti nášho otecka

Jozefa Dudáša

15. novembra uplynulo 30
rokov, čo nás navždy opustila
naša mamička

Katarína Dudášová
rod. Školníková

Ďakujeme všetkým za tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.
11/070/2012/PČ,11/049/2012-177/DZ

20. 10. Daniele Tramontana,
Taliansko a Mgr. Simona
Kováčová, Žitavany
20. 10. Miroslav Búry, Zlaté
Moravce a Eva Krchová, Zlaté
Moravce
20. 10. Marian Čapo, Sľažany
a Katarína Ondrušková, Martin
nad Žitavou
26. 10. Richard Vadkerti, Zlaté
Moravce a Simona Kollerová,
Zlaté Moravce
27. 10. Štefan Danko, Čierne
Kľačany a Žaneta Gajdošíková,
Zlaté Moravce
10. 11. Ing. Martin Medzanský,
Topoľčany a Ing. Katarína
Kováčová, Nová Ves nad Žitavou
16.
11.
Martin
Schvarc,
Topoľčianky a Lenka Bieliková,
Zlaté Moravce

Jubilanti
Smútiaca rodina.

2. 11. Štefan
Moravce, 85 r.

Pánik,

Zlaté

Moravce, 80 r.
10. 11. Ondrej Brunclík, Zlaté
Moravce, 80 r.
14. 11. Mária Hermanová,
Prílepy, 85 r.
14. 11. Štefan Solár, Prílepy, 85 r.
17. 11. Vlasta Višňovská, Zlaté
Moravce, 80 r.
20. 11. Katarína Šindlerová, Zlaté
Moravce, 85 r.
27. 11. Helena Truchlíková, Zlaté
Moravce, 90 r.
29. 11. Helena Herková, Zlaté
Moravce, 90 r.

Opustili nás
12. 10. Michal Mihalička, 1933,
Velčice
13. 10. JUDr. Jozef Škula, 1923,
Šaľa
14. 10. Jozef Homola, 1971,
Volkovce
16. 10. Zuzana Brankovičová,
1925, Bratislava – Ružinov
16. 10. Juraj Varga, 1927, Veľká
Lehota
17. 10. Helena Paulíková, 1928,
Vráble
19. 10. Ing. Alojz Malý, 1940,
Čierne Kľačany
22. 10. Alžbeta Števková, 1926,
Hostie
24. 10. Barbora Herdová, 1921,
Žitavany
26. 10. Rudolf Gálik, 1955, Lovce
27. 10. Rozália Vargová, 1945,
Ladice
1. 11. Ľudmila Nosáľová, 1932,
Zlaté Moravce
3. 11. Emília Laktišová, 1929,
Zlaté Moravce
4. 11. Elena Belková, 1930, Vráble
8. 11. Jozef Čepec, 1929,
Topoľčianky
11. 11. Pavel Klučiar, 1948, Zlaté
Moravce
12. 11. Anna Hanzlíková, 1938,
Velčice
12. 11. Monika Richterová, 1978,
Zlaté Moravce
14. 11. Anna Kúseková, 1924,
Žikava
18. 11. Vladimír Pňaček, 1959,
Žitavany
19. 11. Anna Ostatníková, 1925,
Zlaté Moravce

11/071/2012/PČ, 11/050/2012-181/DZ

4. 11. Klára Fabišová, Zlaté
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INFORMÁCIA o
podnájme
voľných nebytových priestorov
Záhradnícke služby mesta,
m. p. Zlaté Moravce, ako
nájomca priestorov určených
na podnájom, 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
právnych predpisov a Zásady
hospodárenia s majetkom mesta
poskytne do priameho
podnájmu
nebytové
priestory v Dome služieb na
poschodí na Sládkovičovej
ul. č. 1, Zlaté Moravce, 85 m² obchodné priestory /kancelárie
a sklad/, 20 m² - obchodné
priestory,
nebytové priestory v Dome
služieb na prízemí
na

Zrod hokejbalového ihriska
Slávnostným
úvodným
buly primátor Peter Lednár 4.
novembra oficiálne otvoril po
desiatich rokoch existencie
hokejbalového športu v Zlatých
Moravciach
novovybudované
vysnívané ihrisko v areáli ZŠ –
Robotnícka.
„Sľúbil som hokejbalistom,
že v priebehu tohto roka
vybudujeme
hokejbalové
ihrisko v niektorých z priestorov,
ktoré budú zaujímavé pre
zlatomoraveckých hokejbalistov,
ich fanúšikov a vyhovujúce
ostatným občanom. S jeho
vytvorením nám pomohla firma
ViOn a myslím, že to všetko
dopadlo veľmi dobre a že sme to
spoločne skvele zvládli,“ vyjadril
sa primátor.
Spokojnosť
a
vďaku
hokejbalistov
potvrdzujú
slová Michala Cimmermanna,
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Sládkovičovej ul. č. 1, Zlaté
Moravce, 15,48 m² - obchodné
priestory,
2 nebytové priestory v
budove SOV, na prízemí na
Duklianskej ul. č. 2/A, Zlaté
Moravce, 184,8 m² - obchodné
priestory, 71,7 m² - obchodné
priestory,
nebytový
priestor
v budove SOV, na poschodí
na Duklianskej ul. č. 2/A,
Zlaté Moravce, 84,84 m² obchodné priestory,
nebytové
priestory
v
budove SOV, na poschodí na
Duklianskej ul. č. 2/B, Zlaté
Moravce, 54 m² - kancelárske
priestory, 35 m² - kancelárske
priestory, 35 m² - kancelárske
priestory, 45,89 m² - obchodné
priestory, 18 m² - skladový
priestor,
nebytové priestory na
Viničnej ul. č. 1, Zlaté
Moravce, 16,30 m² - kancelárske
priestory, 11,90 m² - kancelárske
priestory, 97,90 m² - dielňa.
Minimálna
cena
za
podnájom
nebytových

priestorov určená v súlade
so zákonom č. 116/1990
Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, zákonom
č. 18/1996 Z. z. o
cenách
v znení neskorších predpisov
a Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta platnými
od 01.01.2005 je 34,- €/m²
ročne - obchodné priestory
(kancelárie), 17,- €/m² ročne
- priestory využívané ako
sklad.
Predpokladaná
doba
podnájmu: Doba určitá.
Ostatné
podmienky
podnájmu: V cene podnájmu
nie je zahrnutá spotreba
elektrickej energie, vykurovanie,
vodné + stočné a odvoz odpadu.
Podmienky
predloženia
cenovej ponuky:
Záhradnícke služby mesta,
m. p. Zlaté Moravce, ako
nájomca, stanovuje lehotu na
doručenie návrhov nájomných
zmlúv rešpektujúcich uvedené
podmienky pre záujemcov

o
podnájom
uvedeného
majetku Mesta Zlaté Moravce
do 30. 11. 2012, najneskôr
do 10.00 hod., a to do
kancelárie
Záhradníckych
služieb mesta, m. p. Zlaté
Moravce, Sládkovičova ul. č.
1, 953 01 Zlaté Moravce, na
poschodí v Dome služieb.
Návrhy podnájomných zmlúv,
obsahujúce najmä konkrétny
účel podnájmu a konkrétnu
výšku nájomného, je potrebné
doručiť v určenom termíne
v písomnej forme v zalepenej
obálke
označenej
heslom
„Podnájom–ZsM/2012
–
Neotvárať!“ na Záhradnícke
služby mesta, m. p. Zlaté
Moravce,
Sládkovičova
ul.
č. 1 , 953 01 Zlaté Moravce
(rozhodujúci je čas prijatia
obálky do dňa 30.11. 2012 do
10.00 hod.). Informácie na tel. č.
037/6421145.
Marian Tomajko - riaditeľ ZSM

predsedu
Zlatomoraveckej
hokejbalovej ligy:
„Výstavba
hokejbalového
ihriska v Zlatých Moravciach nás
veľmi potešila, pretože to pre
nás znamená dosť veľký posun.
Hlavne, čo sa týka materiálnej
stránky, pretože doteraz boli
podmienky
katastrofálne
a
následkom bol hlavne nezáujem
mládeže a mladej generácie
o tento šport. Zároveň to
znamenalo odchod hráčov do
okolitých líg ako Vráble a Nitra.
Dúfajme, že týmto krokom a
touto výstavbou budeme môcť
realizovať náš šport aj naďalej
a že sa nám podarí prihlásiť aj
do celoslovenskej súťaže, o čo
sme sa pokúšali už aj v minulosti.
Nakoľko sme ale nespĺňali ani
minimálne podmienky, nebolo to
doteraz možné. Zároveň chcem
poďakovať vedeniu mesta, že
po rokoch neochoty sa konečne
niekto odhodlal k výstavbe
takéhoto športového areálu.“
Ľ. Rosinská
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Volejbalový turnaj o Pohár primátora
Skvelé výkony, napínavé súboje, povzbudzovanie a túžba vyhrať, sa
premietli v jeden deň, a to 20. októbra, do atmosféry volejbalového
turnaja o Pohár primátora mesta Zlaté Moravce. O výnimočnosť
a záruku skvelých výkonov sa postaral už len počet zúčastnených
družstiev, z celého Slovenska si spolu zmeralo sily 24 zmiešaných
tímov. O organizáciu sa postarala v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce
Zlatomoravecká volejbalová liga na čele s predsedom Jakubom
Ďurišom a Petrom Janíkom. Zápasy sa odohrávali na štyroch miestach,
konkrétne v Mestskej hale Calex, v ZŠ na Mojmírovej ul., v Obchodnej
akadémii a v telocvični Gymnázia Janka Kráľa, kde sa odohrali aj finálové
zápasy. Konečné výsledky amatérskeho volejbalového turnaja
sú nasledovné:
1. Misia (Banská Štiavnica), 2. Wasabi (Banská Bystrica), 3. Lipovník,
4. MDMŽ (Zlaté Moravce), 5. Kembrič, 6. Trosky (Zvolen), 7. Nitra, 8.
Legendárna Crew, 9. Pohoda (Zlaté Moravce), 10. Na poslednú chvíľu,
11. dOsaka Panthers (Piešťany), 12. Malí Bohovia, 13. Žitavany, 14. Fifty
five (Levice), 15. Jedine, že nie (Zlaté Moravce), 16. Nabudúce vyhráme
(Spišská Nová Ves), 17. SOS (Banská Bystrica), 18. Tekovská Breznica, 19.
GJK, 20. VHS, 21. Panthers, 22. Kludasi, 23. Kanarici, 24. Sľažany
Vyhodnotenie a odovzdávanie cien z rúk primátora Petra Lednára bolo
emotívne a družstvá, ktoré obhájili prvé štyri priečky, neskrývali radosť
z úspechu.
O záverečné, nečakané a príjemné prekvapenie sa postaral tím MDMŽ
Zlaté Moravce a to preukázaním vďaky Vierke Mihalkovej, ktorá je podľa
slov Michala Kukučku, hráča z tímu MDMŽ, zakladateľkou aktívneho
súťažného volejbalu v Zlatých Moravciach, hlavne stredných škôl.
Súčasťou prekvapenia bolo malé majstrovské dielo v podobe sladkej
torty.
Ako nám prezradil hlavný organizátor Jakub Ďuriš, s priebehom turnaja
bol spokojný a určite sa s takouto akciou ráta aj do budúcna. Menšia
zmena by však nastala v rozložení zápasov a to do dvoch dní. Zároveň
poďakoval všetkým sponzorom, Mestu, primátorovi Petrovi Lednárovi,
účastníkom, divákom a nadšencom volejbalu, ktorých sa v tento deň
stretlo naozaj neúrekom.
M. Petrovičová

ženami na palubovke. Liga nie je určená pre prvoligistov ani extraligistov
ale pre amatérov.
Ak si fanúšikom športu a súčasne volejbalu, príď podporiť domácich
hráčov! Dňa 24. novembra začali prvým kolom.
Informácie poskytol Jakub Ďuriš, predseda volejbalovej ligy ZM

Desiaty ročník MVL
Mestská volejbalová liga oslávi tento rok jubileum. Je to už desiaty rok,
čo amatérski volejbalisti zabojujú o putovný pohár. Stále je však jeho
majiteľom tím VK Žitavany.
Liga potrvá až do apríla. Hracím miestom je od začiatku Obchodná
akadémia. Hráva sa v sobotu. V MVL je zatiaľ približne dvesto hráčov.
Na ihrisko musí nastúpiť vždy zmiešané družstvo, s minimálne dvomi

Strana 15

TEKOVSKÉ NOVINY

Majstrovstvá
Sústredenosť, ktorá sa snúbi
s eleganciou športu karate, nám
predviedlo spolu 274 súťažiacich
karatistov
pri
príležitosti
Majstrovstiev Západoslovenského
zväzu
karate
dorastencov,
juniorov a druhého kola pohára
mládeže ZsZK začiatočníkov. Ich
výkony v súťažnej disciplíne KATA
(boj s imaginárnym protivníkom)
a KUMITE (boj s protivníkom)
hodnotilo
18
rozhodcov.
Miestom konania bola Mestská
športová hala na Továrenskej ulici
s termínom 10. novembra.
Organizátorom
akcie
bol
Západoslovenský zväz karate
so sídlom v Nových Zámkoch
a usporiadateľom Karate klub
Bonsai, Zlaté Moravce, ktorého
členovia
obhájili
niekoľko
umiestnení. Konkrétne v kategórii
KUMITE kadeti 14 - 15 rokov sa
na 3. mieste umiestnil Martin
Komorný, v kategórii KUMITE
juniori 16 - 17 rokov na 2. mieste
Tomáš Kellner, dve 3. miesta patrili
Miroslavovi Kováčovi a Jurajovi
Hrabinovi, v kategórii KATA
kadetky 14 - 15 rokov obhájila 3.
miesto Ivica Sámelová, kategória
KATA muži 3. miesto Lukáš Antal,
ktorému zároveň patrilo 2. miesto
v kategórii KUMITE muži.
Všetkým gratulujeme!

karate v Zlatých Moravciach

Na otázku, prečo sa v sfére
športu u mladých ľudí a aj dievčat
venovať práve karate, nám
odpovedal predseda Karate klubu
Bonsai Jozef Čulák, podľa ktorého
je karate bojový šport, ktorý dáva
veľa možností rozvíjať sa, či už
fyzicky, psychicky, duchovne
nielen chlapcom, ale aj dievčatám.
Rozvíjajú si výbušnosť, dynamiku,
rýchlosť, reflexy, kondíciu a pre
dievčatá je to o to lepšie, že sa
môžu v prípade krízových situácií
úspešne ubrániť.
Na záver sa Jozef Čulák v mene
Karate klubu Bonsai poďakoval
vedeniu Mesta za to, že im vyšlo
v ústrety s prepožičaním športovej
haly, všetkým sponzorom, ktorí
prispeli
Západoslovenskému
Zväzu Karate za poverenie
usporiadaním,
všetkým
kompetentným osobám, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali
na úspešnom zvládnutí akcie,
pánovi Ivanovi Kukučkovi, ktorý sa
postaral o reklamný baner Klubu
Bonsai a jeho všetkým súťažiacim
karatistom. Poďakovanie patrí aj
firme Danfoss spol. s.r.o., ktorá
zastrešila potrebný, celodenný
pitný režim.
M. Petrovičová

nRegionálny mesačník mesta Zlaté Moravce a okolia n Vydavateľ: Mesto Zlaté Moravce n Šéfredaktorka: Ľubomíra Rosinská, 037/69 239 05,
0915 751 777, e-mail: tekovske.noviny@zlatemoravce.eu, rosinska@zlatemoravce.info, oficiálna stránka mesta: www.zlatemoravce.eu a mestský informačný
blog: www.zlatemoravce.info, www.tekovskenoviny.sk n Evidenčné číslo: EV 3148/09 n ISSN 1338 – 8800 n Adresa vydavateľa a redakcie: Ul. 1. mája 2,
953 01 Zlaté Moravce, IČO 00 308 676 n grafika: Richard Horný n Tlač: NOVOPRINT SLOVENSKO s. r. o. - Zlaté Moravce n Príspevky dopisovateľov
nehonorujeme n Uzávierka čísla je 5 dní pred jeho vydaním n Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov n

TEKOVSKÉ NOVINY

Strana 16

