Budúcnosť nášho mesta
je vo vašich rukách
Cítiť ich vo vzduchu a každý o nich
hovorí. Naším mestom vládnu voľby.
Po parlamentných nás ešte čakajú doplňujúce komunálne. Celkovo osem kandidátov sa uchádza o kreslo primátora
Zlatých Moraviec a aj tento raz rozhodujete len Vy. Chystáte sa vhodiť obálku
do urny?
Všetko to vypukne v sobotu 9.4.2016,
kedy môžete prispieť k lepšej budúcnosti nášho mesta. Aj teraz platia isté pravidlá. V prvom rade si určite nezabudnite občiansky preukaz, bez neho si
novú hlavu mesta rozhodne nezvolíte.
Za plentou zakrúžkujete vášho favorita, zalepíte obálku a vhodíte ju do urny.
Kandidát, ktorý voľby vyhrá, bude na
poste primátora 2 roky.
Na post primátora Zlatých Moraviec
kandidujú:
1. MVDr. Marta Balážová
2. JUDr. Michal Cimmermann
3. PaedDr. Dušan Husár
4. PaedDr. Klaudia Ivanovičová
5. Štefan Jurík
6. Ing. Peter Lednár, CSc.
7. Ing. Jozef Martinec
8. PharmDr., JUDr. Ivona Vicianová
Aj váš hlas môže rozhodnúť
o krajších rokoch nášho mesta. Stačí
len prísť na spomínané miesto a premyslene označiť vyhovujúceho kandidáta. Možností je dostatok, preto neváhajte a aj svojim volebným lístkom
prispejte k perspektívnejšej budúcnosti Zlatých Moraviec. Hlas jednotlivca

nebol nikdy dôležitejší ako 9.4.2016.
Pomôžte lepšiemu zajtrajšku práve vašim rozhodnutím.
S úctou
Mgr. Annamária Závodníková
redaktorka
Okrsok 			

Názov ulice 			

1 Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana,
Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského

Volebná miestnosť
Obch. akadémia,
Bernolákova 26

2 1. mája 2 – 22, A. Kmeťa, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za majerom, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Prílepská, Poštová, Robotnícka, Sama
Chalupku, SNP, Spojovacia, Svätoplukova, Železničiarska, Župná

ZŠ Pribinova

3 Gorazdova, J. C. Hronského, Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami,
Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Tajovského, Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka

ZŠ Pribinova

4 Čajkovského, Dobšinského, E. M. Šoltésovej, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Hviezdoslavova 2 – 30, Inovecká, Krátka, Krížna, Murgašova, MŠ Žit. nábržie 1
Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská,
Zelená, Žitavské nábrežie
5 Hviezdoslavova 32 – 82, Nitrianska

MŠKalinčiakova12

6 1.mája 1 – 51 (nepárne čísla), 1.mája 26 – 76 (párne čísla), Radlinského

MŠKalinčiakova12

7 Duklianska, Mládeže, Mojmírova

ZŠ Mojmírova 2

8 Brezová, Kalinčiakova, Školská

ZŠ Mojmírova 2

9 Do kratín, Dolné vinice, Do remanancií, Hájová, Martinský breh, M.
Benku, Obrancov mieru, Pod hájom, Priemyselná, Rovňanova, Staničná,
Šafranická, Tehelná, Viničná

Rovňanova 7

10 Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu,
KD Chyzerovce
M. Pružinského, Palárikova
11 Čierna Dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková

KD Prílepy

Mestský úrad informuje
Nová webová stránka
Zlatých Moraviec

Nájomníci Domu opatrovateľskej služby boli
vypočutí

Od 1. marca má naše mesto
novú webovú stránku, a to zlatemoravce.eu, kde nájdete všetky
potrebné informácie ohľadom Zlatých Moraviec. Spravuje ho firma
Weby Group, ktorá bola vybraná pre najnižšiu cenovú ponuku.

Mesto Zlaté Moravce sa zaujíma o svojich občanov a postupne,
aj keď malými krokmi, sa snaží zlepšiť podmienky pre život svojich
obyvateľov. Jediná možnosť ako zistiť, čo ich trápi, je prísť medzi nich,
pýtať sa a vypočuť ich. Tak to bolo aj v januári tohto roku, kedy mesto
zorganizovalo stretnutie s nájomníkmi Domu opatrovateľskej služby,
kde sa pýtalo na ich problémy a návrhy na skvalitnenie podmienok
bývania.

Za vytvorenie novej stránky mesto zaplatilo necelých 1 200 eur
a mesačne bude platiť 60 eur
s DPH, čím výrazne ušetrí oproti
minulým rokom. Len pre porovnanie, bývalá stránka mesta zlatemoravce.info mesto stála 6 240 eur
ročne.

Nájomníci bytového domu Ronavňanova 1,3,5 sa stretnutia zúčastnili a predniesli požiadavky rôzneho druhu. Všetky postrehy a pripomienky, boli zaznamenané s prisľúbom ich postupného riešenia.

Od 1.3.2016 je teda jediná mestská web stránka www.
zlatemoravce.eu, ktorá je stále
vo výstavbe. Stovky dokumentov,
ktoré boli uložené v pdf. formáte
v úložnom priestore pôvodnej web
stránky, sa postupne aktualizujú.
Archív nájdete v položke v pravom
stĺpci stránky.

Do konca marca budú vymené
okná v časti kde sú ležiaci pacienti, ktoré boli v havarijnom
stave. Aj takýmto spôsobom
môžeme aspoň malou mierou prispieť k zlepšeniu kvality života našich nájomníkov.

Nový web spĺňa štandardy
World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj
pre znevýhodnených občanov.
Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov,
kaskádnych štýlov (CSS),
Java
a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a
jeho obsah je možné jednoducho
zväčšovať a zmenšovať pomocou
štandardných nástrojov webových
prehliadačov.
AZ

Ako príklad uvádzame namontovanie senzorov osvetlenia v spoločných priestoroch tohto bytového domu, ktoré prispejú k úspore
elektrickej energie. Boli opravené zásuvky a osvetlenie v pivničných
priestoroch domu.

K zútulneniu izieb ležiacich
pacientov prispeje aj výtvarný odbor ZUŠ pod dohľadom Mgr. art. Zuzany Mičkeovej, ktorý pripravil kresby na
skrášlenie priestorov ZOS.

Vzdelávanie seniorov
Ani na tých skôr narodených v našom meste nezabúdame. Práve oni sa
mohli oboznámiť s výdobytkami súčasnosti. Už v roku 2014 sa mali možnosť
občania Zlatých Moraviec nad 50 rokov zúčastniť rôznych kurzov - Práca s
(IKT) Informačnými a komunikačnými technológiami (začiatočník, užívateľ,
pokročilý užívateľ), Právna gramotnosť, Zdravie a životný štýl, Prvá pomoc,
Zdravoveda pre seniorov, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Spoločenská etiketa
a Komunikačné zručnosti.
Projekt trval do apríla roku 2015. Mesto v spolupráci s Denným centrom chce
opäť ponúknuť seniorom možnosť priučiť sa aktuálnym trendom.
Aby počítače a získaná technológia z projektu neležali nevyužité v dennom centre, mesto chce dať možnosť dobrovoľníkom, aby oživili aktivity
predchádzajúceho projektu. Konkrétne pôjde o absolventov vysokých alebo
stredných škôl, ktorí odovzdajú svoje vedomosti seniorom v priebehu 6 mesiacov. Mesto predložilo svoju žiadosť začiatkom marca 2016, odštartovanie
projektu očakáva 1. mája 2016.
Informáciu poskytlo : Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom
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Bezpečnosť nadovšetko
Mesto zabezpečilo odstránenie
nedostatkov, ktoré neboli riešené od
roku 2013, týkali sa hlavne ochrany
pred požiarmi (rokovaniami a prísľubom zabezpečenia odstránenia nedostakov, mesto odvrátilo peňažné sankcie, ktoré hrozili mestu).
Dom opatrovateľskej služby, Zariadenie opatrovateľskej služby, ul.
Rovňanova 1,3,5:
• Doplnené hadice a ventily do 12 ks
nástenných požiarnych hydrantov
tak, aby boli akcie-schopné v prípade
vzniku požiaru, ich uzamknutie , aby
nedochádzalo k odcudzeniu hadíc
v celom bytovom dome.
• Zabezpečenie projektu o PO požiarno - bezpečnostné riešenie
stavby DOS, ZOS.

Materská škôlka, ul. Štúrova
• Oprava podzemného požiarneho
hydrantu v objekte materskej školy,
aby bol akcieschopný.
• Oprava opadávajúcej omietky vonkajšej hornej časti komína plynovej
kotolne.

Zhodnotenie
budovy MŠ na
Slnečnej ulici

Materská škôlka ul. Slnečná
• Výstavba nádrže na požiarnu vodu
v objeme 22 m3, nakoľko 5 ks podzemných požiarnych hydrantov nebolo akcieschopných, boli poškodené a ich oprava aj s vodomernou
šachtou, prípadne ich preloženie zo
súkromných pozemkov, na ktorých sú
osadené, by vyžadovalo náklady nad
10 000 €.
• Výmena 4 ks tlakomerov a poistného ventilu expanzomatu v plynovej
kotolni.

Mesto Zlaté Moravce získalo dotáciu
z rozpočtovej rezervy predsedu vlády
Slovenskej republiky vo výške 10 000
€, ktorá bola použitá na výmenu okien
na budove Materskej škôlky, na ulici
Slnečná 2 v Zlatých Moravciach.

Dom služieb, ul. SNP1
• Vyhotovenie projektovej dokumentácie novej prípojky a istenia v samostatnom rozvádzači, inštalácia samostatného rozvádzača.
• Doplnenie dokumentácie a bezpečnostného značenia v Dome služieb.

V súčasnej dobe prebieha na tejto budove aj rekonštrukcia strechy financovaná finančnými prostriedkami,
ktoré získala na riešenie havarijného
stavu strechy riaditeľka Spojenej školy
v Zlatých Moravciach PhDr. Zita Záhorská.
Spojená škola má v dlhodobom prenájme priestory, ktoré sa nachádzajú
v budove našej MŠ na Slnečnej ulici.
Touto cestou chceme poďakovať za
pomoc pri zhodnotení majetku Mesta Zlaté Moravce.

Prevencia o požiarnej ochrane pre
žiakov materských a základných
škôl
• Výchovno-vzdelávací cyklus pre žiakov
materských a základných škôl vedený
preventivárom mesta za účasti zástupcu
primátora mesta.Aj vďaka spomínaným
zlepšeniam pri ochrane pred požiarmi
môžeme lepšie spávať. Nezabúdajme však
na to, ako predchádzať dobrému sluhovi,
ale zlemu pánovi, ktorým oheň je.

Mesto Zlaté Moravce vydalo kolaudačné
rozhodnutie pre Hypermarket Zlaté Moravce
(Kaufland)
Inšpektorát práce Nitra doručil
dňa 14.marca 2016 stavebnému
úradu Mesta Zlaté Moravce záväzné stanovisko, v ktorom konštatuje svoj súhlas s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre stavbu
Hypermarket Zlaté Moravce, stavebníkom ktorej je Kaufland Slovenská republika v.o.s., Bratislava
Mesto Zlaté Moravce dňa 14.3.

2016 preto v súlade s § 82 ods. 1,2
zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný
zákon), vydalo kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.3.2016, t. j.
dňom prevzatia a vzdania sa práva odvolania účastníka konania
Kaufland Slovenská republika
v.o.s., Bratislava
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Stanovištia určené na zber konárov
(04. 04. 2016 – 11. 04. 2016):
- ulica Tekovská
- SNP (medzi domami)
- Bernolákova pri železničnom priecestí
- Žitavské nábrežie – Murgašova
- Chyzerovce – ul. Družstevná pri
moste
- Prílepy – Parková (v parku pri
autobusovej zastávke), ul. Nová (pri
autoskle)
- pri pálenici
- pri zimnom štadióne
Stanovištia budú označené tabuľami.

Oprava chodníka
Mesto uzatvorilo so spoločnosťou QUEEN INVESTMENT ZM
s.r.o. Dohodu o oprave chodnika pri hypermarkete Kaufland.
Chodník bude opravený v dÍžke 168m a v šírke 2,5 m v štruktúre
zámkovej dlažby, jednofarebnej, sivej, bezšpárovej po celom profile
dÍžky.
Všetky náklady na opravu chodníka hradí spomínaná spoločnosť.
Oprava chodníka bude vykonaná kvôli zabezpečeniu ochrany
a zdravia osôb.
Dátum ukončenia prác je naplánovaný už čoskoro, a to 24.3.2016.
Informáciu poskytlo: Oddelenie stavebne a hospodárskej činnosti

Termíny a zoznam ulíc, z ktorých
bude zbieraný biologicky rozložiteľný odpad spred domov:
Pondelok (04. 04. 2016)
- Hollého, Čajkovského, Murgašova,
Továrenská, Zelená, Hoňovecká, Rázusova, Potočná, Dobšinského, Odbojárov, Slovenskej armády, Hečkova,
Inovecká, Krátka, Šoltésová
Streda (06. 04. 2016)
- Podjavorinská, Tajovského, Tribečská, Slnečná, SNP, Dlhá, Urbanova, Štefánikova, Tolstého, Kollárova,
Štúrova,Vajanského, Jesenského, Bernolákova, Robotnícka

Na jar si treba poriadne
poupratovať domov
Krásna vôňa okolo nás a rozkvitnuté konáre sú znakom toho, že tu
máme jar. K nej určite patrí aj čistota a aby sme si ju udržali, je potrebné
zapojiť naše sily a pustiť sa do jarného upratovania. Práve jeho začiatok má
u nás aj oficiálny termín, a to 4. apríl 2016.

Takže 04. 04. 2016 začína jarné upratovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. konárov zo stromov, buriny a pod. Toto upratovanie bude
prebiehať pod dozorom zamestnancov Technických služieb a takisto aj
Štvrtok (07. 04. 2016)
mestskej polície.
- Tekovská, A. Kmeťa, Nám. A. Hlin- Jarné upratovanie v našom meste potrvá od 4. apríla 2016 do 11. apríla
ku, J. Kráľa, S. Chalupku, Priemyselná, 2016 každý deň od 7:00 do 18:00.
Radlinského, Staničná, Do remanan- Vybraný odpad môžete odkladať na určené stanovištia alebo na priestrancií, Hájová, Dolné vinice, Do kratín, stvo pred dom, v tomto prípade bude pracovníkmi technických služieb odvážaný na skládku KO.
Martinský breh, Viničná
Piatok (08. 04. 2016)
- Sládkovičova, Chyzerovecká, Palárikova, Pribinova, Železničiarska, Záhradnícka, Moyzesova, Svätoplukova,
Smetanova, Hronského, Kukučínova,
Vansová, Pružinského, Bottova, Baničova, Hurbanova, J. Matušku,
Kuzmányho
AZ
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Občania Zlatých Moraviec, ktorí sa preukážu občianskym preukazom,
môžu vyviesť stavebný a komunálny odpad v čase jarného upratovania (t.j.
04. 04. – 11. 04. 2016) vlastnými dopravnými prostriedkami, pričom za
odpad v objeme do 150 kg neplatia poplatky spojené s uložením odpadu
na skládke KO.
AZ

Oslava MDŽ
v Zlatom meste
Ako možno inak nazvať ženu?
Jednoducho! Napríklad aj božské
stvorenie. Práve 8. marec je dňom,
ktorý patrí týmto jedinečným bytostiam. Málokto však vie, že medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN, začal ako štrajk 40-tisícok
newyorkských krajčírok, ktoré bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám,
zlým
pracovným
podmienkam,
za rovnoprávnosť, zákaz detskej

práce, ale aj za vzájomnú úctu.
A práve tá sa stala ideou pri oslave
tohto sviatku u nás v Zlatých Moravciach 6. 3. 2016. Programom
sprevádzala Barbora Remenárová
a Martin Sršeň, zapojili sa pedagógovia, žiaci ZUŠ a priaznivci
kultúry.
Informácie poskytlo: MSKŠ

1. turnus od 4.7. do 8.7.2016
2. turnus od 11.7. do 15.7.2016
3. turnus od 1.8. do 5.8.2016

28,- €
35,- €
35,- €

Práve v nich si vaše deti môžu
vychutnať rôzne výlety a hry, zabavia
sa, oddýchnu si a ešte sa na nich nalepia
aj vedomosti. Počas mestských táborov spoznajú zaujímavé kúty našej krajiny, užijú si napríklad výlet
loďou na hrad Devín, navštívia hrad v Smoleniciach a čaká
ich aj návšteva múzea v kaštieli
Sv. Antona pri Banskej Štiavnici.
Pre milovníkov zvierat je pripravená návšteva parku dinosaurov, na
zámku Červený Kameň im predvedú
svoje majstrovstvo sokoliari a nebude
chýbať ani jazda na koňoch na ranči
Cerina. Zaujímavým bude aj vzdelávací program na Nitrianskom hrade,

Ani mesiac apríl nezostane bez
kultúrnych sviatkov. Mestské stredisko kultúry a športu sa postaralo o zaujímavé podujatia. Hneď
začiatkom
mesiaca,
konkrétne
7. 4. 2016, môžete prísť do mestskej
knižnice na besedu so spisovateľkou
a autorkou románov Camille Labas.
Ak by ste si chceli zaspievať, presne
o týždeň - 14. 4. 2016
budete mať možnosť. Do Zlatých Moraviec zavíta hudobná skupina
Kortina, známa z relácie Šláger.

Ako zabaviť najmladších počas
leta alebo hurá, prázdniny!
V dnešných dňoch sme si mohli vychutnať každé ročné obdobie počas jediného týždňa, ale jedna skutočnosť je
istá. Leto sa nám pomaly, ale isto blíži.
Určite si mnohí z vás chcú oddýchnuť
a dopriať tým najmladším čo najviac
zábavy. Aj z tohto dôvodu Centrum
voľného času v Zlatých Moravciach,
mesto Zlaté Moravce a Rodičovské
združenie pri CVĆ Spektrum pripravilo počas letných prázdnin tábory,
a to hneď v troch turnusoch.

Čo nás čaká?

zábavné vzdelávacie centrum Atlantis v Leviciach, Energoland v Mochovciach a ukážky Kynologického
klubu Zlaté Moravce. Pre tých,
ktorí sa radi kúpu, je pripravený
program na termálnom kúpalisku
v Chalmovej, ďalej je v pláne pozrieť
si kino Tekov a ďalšie zaujímavosti.
Pre budúcich profesionálnych vodičov (a nielen pre nich) sú pripravené
jazdy na bicykloch a kolobežkách
a v spolupráci s mestskou políciou
budú deťom vysvetlené aj dopravné
značky.
Deti sa nebudú nudiť za žiadnych
okolností. Ráta sa aj s nepriaznivým počasím, kedy si urobia výlet
do krytej plavárne v Leviciach. Samozrejme, hladné krky budú takisto
nasýtené, postará so o to školská jedáleň. Tak neváhajte a doprajte vašim
najmilším poriadnu zábavu počas
leta.
Deti môžete prihlasovať v CVČ
Rovňanova 7 Zlaté Moravce denne
v čase od 9,00 hod. do 16,00 hod.
do 20.júna 2016.
AZ
Informácie poskytol:
Mgr. Jozef Zlatňanský,

riaditeľ CVČ

Aj priaznivci divadla si prídu na svoje.
V prímestských častiach Chyzerovce a
Prílepy sa v dňoch 15. 4. 2016 a 17. 4.
2016 predstaví Ochotnícke divadlo
Hrušov s predstavením „Trampoty
s láskou“.
Ako každý rok, aj tento si
pripomenieme Deň Zeme, ktorý
s nami oslávia žiaci základných škôl
výstavou
svojich
prác.
Aby neodišli naprázdno ani najmenší, so svojim koncertom
pre ,,Neposlušné deti“ ich zabaví
spevák MiroJaroš.Známeskladbyvjeho
podaní budete môcť počuť 24. 4. 2016.
Ako to býva, po apríli príde mesiac lásky, na ktorý sa pripravíme
29. 4. 2016, kedy sa na Námestí A.
Hlinku postaví máj v spolupráci s
Technickými službami a sprievodu
folklórneho súboru.
07. apríl 2016 – Beseda so spisovateľkou Camille Labasknižnica
14. apríl 2016 o 18:00 – Koncert Kortina MSKŠ
15. apríl 2016 o 18:00 – Divadelné
predstavenie – KD Chyzerovce
17. apríl 2016 o 17:00 – Divadelné
predstavenie – KD Prípepy
21. apríl 2016 Deň Zeme – Mestské
stredisko kultúry a športu
22. apríl 2016 - Vyhodnotenie súťaže
Deň Zeme MSKŠ
29. apríl 2016 o 16,00 hod. – Miro Jaroš – vystúpenie pre deti MSKŠ
29. apríl 2016 o 13,00 hod. -Stavanie
mája – Námestie A. Hlinku
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Národný projekt: Terénna sociálna
služba v obci

Začiatkom mesiaca január 2016 Mesto Zlaté Moravce
reagovalo na výzvu Implementačnej agentúry Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Projekt terénnej sociálnej práce v meste Zlaté Moravce
fungoval posledných päť rokov a sedem mesiacov Mesto Zlaté
Moravce zamestnávalo jednu terénnu sociálnu pracovníčku
a jednu asistentku terénnej sociálnej pracovníčky, ktorých
hlavnou pracovnou náplňou je poskytovanie základného sociálneho poradenstva pre sociálne odkázané komunity, so špecifickým zreteľom na rómsku komunitu.
Cieľovou skupinou v rámci terénnej sociálnej práce teda sú:
• Občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené, alebo marginalizované.

V rámci hodnotiacich kritérií v procese výberu, bola posudzovaná miera potreby poskytovania služieb terénnej sociálnej
práce v danej lokalite, ktorá v sebe zahŕňa kontinuitu výkonu
TSP v obci, mieru nezamestnanosti v okrese, mieru dlhodobej
nezamestnanosti v konkrétnej lokalite, počet predstaviteľov
cieľovej skupiny s osobitným zreteľom na prítomnosť marginalizovaných komunít v danej lokalite, prítomnosť komunitného
centra v obci, atď.

• Rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia
povinnej školskej dochádzky.
• Nezamestnaní, bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, ktorí sú nezamestnaní 24 mesiacov a viac.
• Občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori.
• Starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc.
• Obyvatelia separovanej rómskej komunity.

Staršie deti čítajú
mladším

Nakoľko Mesto Zlaté Moravce bolo aj v tejto výzve vybrané
pre realizáciu Národného projektu: Terénna sociálna práca
v obci I, môžeme sa tešiť z ďalšieho pokračovania projektu v
rozsahu štyroch nasledujúcich rokov.
V rámci projektu boli schválené dve pracovné miesta. Oprávnenými výdavkami budú mzdy terénnych sociálnych pracovníkov v rozsahu celkovej ceny práce (t.j. aj s odvodmi za
zamestnávateľa), tiež telekomunikačné výdavky na jeden mobilný telefón a internet, cestovné výdavky a stravné lístky pre
obidve pracovníčky.
Výdavky budú v plnej miere hradené z Európskeho sociálneho fondu a zo Štátneho rozpočtu SR.
Nakoľko ide o národný projekt, mesto na jeho prevádzkovanie
nepotrebuje žiadne financie.
Inf. poskytol: Oddelenie projektov a propagácie meste

počúvala vypovedané príbehy. Po ich
konci nasledovala debata o rozprávkach, do ktorej sa zapojili mladí čitatelia.

Pamätáte si príbehy o Červenej
čiapočke alebo o Troch prasiatkach?
Možnosť spoznať nestarnúcich
hrdinov mali aj deti z materskej
školy Kalinčiakova. Pre tie si 15.
marca 2016 pripravili žiaci zo 6. a
7. ročníka základnej školy Mojmírova čítanie rozprávok, ktoré viedla riaditeľka Mgr. Viera Striešková.

Týmto heslom sa riadili deti z MŠ
Dúha, ktoré sa rozhodli vyhnať Morenu.
Prostredníctvom riekaniek, pesničiek, hier
a tancov privolávali slnko v priestoroch
školského amfiteátra. Hovorí sa, že Morena prináša so sebou všetko zlo a choroby,
práve preto ju chlapci, predškoláci, chytili a vyprevadili k neďalekému potoku.
Deti si ožívanie príbehov z rozprávok naplno užívali. Aj týmto spôsobom si vytvárali vzťah ku
knihám, rozvíjali svoju fantáziu
a v neposlednom rade upevňovali
priateľstvá so žiakmi ZŠ aj so svojimi rovesníkmi. Záver podujatia patril
spevu jarných piesní, ktoré vniesli
úsmev na pery každému zúčastnenému.

Na výnimočnom stretnutí milovníkov
kníh nechýbala ani zastupujúca primátorka Zlatých Moraviec MVDr.
Marta Balážová, ktorá s oduševnením
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„Bodaj by Morena tak dlho
spala, aby nám zase dlho
pokoj dala.“

Informácie poskytla:
Mgr. Hana Poláková,
riaditeľka MŠ

Marec sa nespája iba s príchodom jari, ale
zároveň aj s čítaním, teda knihami. Ako
sa hovorí, kniha je najlepší priateľ človeka, neodmysliteľný spoločník mladých
aj starých. V rámci aktivít na MŠ Dúha
s názvom Svet rozprávok si deti mohli
priniesť tú svoju najobľúbenejšiu, z ktorej
si čítali. Práve do tohto mesiaca tematicky
zapadol aj Týždeň slovenských knižníc,
ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc
a organizuje sa v posledný marcový týždeň. Mestskú knižnicu teda v daný termín
navštívili aj deti. Kniha má aj v modernej
dobe počítačov svoje stále a významné
miesto, je dobré, že sa na to nezabúda.

Kto získal Kľúče od zlatého mesta?
To, že v našom meste máme
nespočetne veľa šikovných žiakov,
nie je žiadne tajomstvo. Potvrdila
to aj Základná škola na Pribinovej
ulici v Zlatých Moravciach, ktorá
sa každoročne zapája do rôznych
výtvarných súťaží a dosahuje slušné výsledky. Práve preto vznikol prvý ročník celoslovenskej
výtvarnej súťaže s originálnym
názvom Kľúče od zlatého mesta,
v ktorom si žiaci „zmerali sily“ aj
s tými z iných škôl.

výtvarníka, keďže sa zapojilo
celkovo 350 detí. Kto rozhodoval
o víťazoch? Porota bola zostavená z pedagógov z kolektívu ZŠ,
ktorí majú k výtvarnému umeniu
blízky vzťah, a garantmi sa stali
akademický sochár Štefan Partl
a Mgr. art. Zuzana Mičkeová.

poroty. Medzi osobitné ocenenia
patrili Cena primátorky mesta Zlaté Moravce, Cena riaditeľky MSKŠ
a Cena riaditeľky ZŠ. Výsledky boli
známe 18. marca 2016, vyhlásila ich
Základná škola na Pribinovej ulici
v Zlatých Moravciach pod záštitou
Mesta Zlaté Moravce a zastupujúcej
primátorky MVDr. Marty Balážovej
Súťažilo sa v troch kategóriách. v spolupráci s MSKŠ.
1. kategóriu tvorili práce žiakov
1. -2. ročníka ZŠ, 2. kategóriu AZ
3.-4. ročníka a 3. kategóriu 5.-9. Informácie poskytol:
Organizačný tím súťaže ZŠ, Pribinova 1,
ročníka. V každej boli ocenené tri
Zlaté Moravce
Tento nápad zaujal nejedného práce a jedno špeciálne uznanie

Výročná schôdza
Jednoty dôchodcov
„Človek je krásny nielen vtedy, keď
má pružný krok. Človek je krásny
podľa múdrostí, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa
slov, keď ponára sa v rozhovore s
deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia
majú radi.“
10. marec 2016 bol tým dňom, kedy
sa konala výročná členská schôdza
ZO-JDS v divadelnej sále MSKŠ, ktorá
bola do posledného miesta obsadená.
V úvode nechýbal príhovor a následne kultúrny program, o ktorý sa postarali Marika Ďurčeková a Dianka
Dvořáková.
Pani Emília Páleníková, predsedníčka
organizácie, privítala seniorov i hostí: zastupujúcu primátorku MVDr.
Martu Balážovú, poslanca NR SR
Mgr. Mariána Kéryho, prednostku
OÚ Mgr. Zitu Koprdovú a riaditeľku
MSKŠ Simonu Holubovú.

V priebehu schôdze predsedníčka
vo svojej správe vyhodnotila aktivity,
ktoré počas roka so svojím tímom vytvárajú pre seniorov. V roku 2015 to
bolo cca 18 zájazdov, oslava jubilantov ako i Úcta k starším. Nezabudlo
sa na divadelné predstavenia alebo
fašiangovú zábavu, obľúbenú udalosť
všetkých dôchodcov.
Nasledovala diskusia, počas ktorej sa
seniorom prihovorili prítomní hostia
a zodpovedali položené otázky týkajúce sa hlavne čistoty mesta, udržiavania
mestskej zelene, chýbajúcich dôstojných priestorov pre seniorov.
Nezabudlo sa ani na tých členov, ktorí
už medzi nami nie sú, a pri sviečke a
minúte ticha im venovali spomienku.
Schôdzu s poďakovaním za peknú
účasť ukončila predsedníčka so slovami: „Nevravme, že lúčime sa, veď
lúčenie sú iba slová, až všemohúci
dá, o rok zídeme sa znova.“

Mladý talent v
našich laviciach

Mário Ďuráč je meno, ktoré možno počujete prvýkrát, no pravdepodobne nie naposledy. Je ôsmakom na
Základnej škole Mojmírovej v Zlatých
Moravciach, ktorú poctivo a úspešne
reprezentuje. Na Spojenej katolíckej
škole v Nitre zastupoval svoju školu
na krajskom kole olympiády z anglického jazyka v kategórii 1B, kde získal
prvé miesto, čím sa zaradil medzi 8 najlepších študentov na Slovensku v danej
kategórii. Najbližšie tohto šikovného
študenta čaká celoštátne kolo olympiády
z anglického jazyka v Bratislave.
Veľa šťastia! AZ

Informácie poskytol:
Výbor ZO - JDS
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Životné jubileum emeritného
primára
MUDr. Alfréda Galoviča, CSc.

Jeho prežité roky predstavujú zložitý a jedinečný román, ktorý je krásnou
mozaikou života.
Narodil sa 14. Januára 1931 v Nitre.
Gymnaziálne štúdiá ukončil s maturitou v Zlatých Moravciach (1942 –
1950). V posledných gymnaziálnych
rokoch sa začínal stále viacej zaujímať
pre ďalšie životné smerovanie. Lákala
ho nepoznaná anatómia zvierat. Prenikal do tajov ich vnútra a formoval
svoje ďalšie smerovanie, ktorým sa
stalo štúdium medicíny.
Úspešne absolvoval prijímacie skúšky
na Lekárskej fakulte Univerzity Komenskéhov Bratislave. Študoval bez
námahy a objavoval záhady ľudského
tela.
Prvé lekárske kroky emeritného primára MUDr. Alfréda Galoviča, CSc. boli vedené len tými
najlepšími. Medzi nimi nechýbali
mená ako primár Falath alebo MUDr.
Grunert. Po promóciách na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity
v Brne sa stala prvým pracovným pôsobiskom nemocnica v Handlovej,
kde MUDr. Alfréd Galovič, CSc. dobrovoľne pôsobil.
Významným obdobím v jeho živote
bol rok 1960, kedy začal pracovať
na chirurgickom oddelení v Zlatých
Moravciach ako sekundárny lekár
a postupom času mu bol pridelený
post zástupcu primára oddelenia.
O 13 rokov neskôr si zasadá na primársku stoličku sám. MUDr. Alfréd
Galovič, CSc., ktorý mal v tom čase za
sebou expertízu v Tunise. Svoje skúse-
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nosti využíval aj vo funkcii asistenta v
Nemocnici Aziza Othmana v Tunise.

-resuscitačné oddelenie a pooperačnú
izbu

Emeritný primár sa dodnes môže
pochváliť nejedným prvenstvom. Na
Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave mu bola udelená vedecká hodnosť CSc., ktorou sa
môže pýšiť ako jediný lekár v zlatomoraveckej nemocnici. Taktiež ako jeden
z prvých absolvoval nadstavbovú atestáciu z traumatológie na Slovensku.
Jeho túžba po poznatkoch bola neutíchajúca.

• operačnú sálu modernizuje RTG
prístrojom s TV obrazovkou, čo
umožňuje exaktnú operáciu kostí

V oblasti brušnej chirurgie a traumatológie sa snažil zdokonaľovať na
prestížnych pracoviskách: Traumatologická klinika ILF Bratislava (1982),
Neurochirurgická klinika ILF Bratislava (1970), Klinika úrazovej chirurgie FN L. Pasteura Košice (1988),
Výskumný ústav traumatologický
Brno (1963), Országos Traumatológiai
intézet Budapest (1966), Unfallkrankenhaus Lorenz Bohler Wien (1976),
Clinik Merle d Aubigné Paríž (1972).
MUDr. Alfréd Galovič, CSc. si však
nenechával vedomosti len pre seba.
Prednášal 19-krát na konferenciách,
kongresoch a zjazdoch pre domácich
aj zahraničných uchádzačov. Publikoval 7 odborných pojednaní z brušnej
chirurgie a traumatológie v lekárskych
časopisoch.

• v brušnej chirurgii zaviedol replantáciu častí sleziny po následkoch úrazu,
Tierchovú plastiku po popáleninách,
znázorňovanie žlčových ciest počas
operácií s možnosťou RTG znázornenia
• zaviedol operácie traumatologických
prípadov na modernej úrovni, podľa
najnovších poznatkov vedy, čím položil základy modernej traumatológie
na chirurgickom oddelení v Zlatých
Moravciach
Funkciu primára chirurgického oddelenia zastával 20 rokov. Vykonal vyše
6 000 operácii. Za svoju odbornú
aktívnu činnosť bol viackrát odmenený čestnými uznaniami, diplomami
a plaketami. K nim v neposlednom
rade patrí:
• Medaila Rady ONV v Nitre: Za zásluhy o rozvoj okresu Nitra (1981)
• Vyznamenanie OÚNZ Nitra: Za slúžili pracovník OÚNZ – za dlhoročné
vynikajúce výsledky dosahované pri
plnení pracovných úloh (1991)

Počas pôsobenia vo funkcii primára
chirurgického oddelenia:
• zrekonštruoval zastaralé operačné
sály s novým technickým vybavením
a vytvorením operačnej sály len pre
kostné operácie. V tom období operačné sály patrili medzi najmodernejšie

MUDr. Alfréd Galovič, CSc. pomohol nejednému človeku. Okrem
priania všetkého najlepšieho mu
ďakujeme za všetky nové dni, ktoré
vďaka svojej výborne vykonanej práci doprial svojim pacientom. Nech
ho ešte ďalšie roky sprevádza ono
savoir vivre – umenie žiť, umenie,
v ktorom je krása a vôňa života.

• prestaval lôžkovú časť oddelenia
s inštaláciou dorozumievajúceho zariadenia pre pacientov s personálom

MUDr. Jozef Hanzel, primár chirurgického oddelenia v Zlatých Moravciach

• zriadil nelôžkové anestéziologicko-

Rozhovor s generálnym riaditeľom
spoločnosti SECOP
Aktuálne číslo Tekovských novín
Vám prináša aj výnimočný rozhovor s riaditeľom spoločnosti SECOP
v Zlatých Moravciach. Čím sa firma
zaoberá a aké novinky pripravuje? Aj
to sa dozviete v odpovediach, ktoré
nám poskytol Rudolf Langerwisch.
Čím sa vaša spoločnosť zaoberá?
SECOP je spoločnosť, ktorá sa zaoberá
výrobou kompresorov do chladiacich
zariadení, a to najmä v segmente chladenia v domácnostiach (chladničky)
ako aj v segmente tvz. ľahkého priemyslu (mraziarenské boxy, chladiace vitríny atď, používané v supermarketoch).
Na spomenuté trhy dodávame ročne
približne 4,5 milióna kompresorov.

Rakúsko a Čína). Náš manažment sa
nachádza vo Flensburgu (Nemecko)
a máme predajné a distribučné centrá v USA, Číne, Turecku a Rusku.
Koľko máte zamestnancov? Na akých
pozíciách?
Momentálne máme asi 1300 zamestnancov na rôznych, prevažne technických pozíciách. Aby sme naplnili
našu víziu excelencie výroby svetovej
úrovne, nemôžeme sa spoliehať len
na jednotlivcov resp. niektoré pozície, ale potrebujeme tvoriť tím
špičkových spolupracovníkov, ktorí
poznajú a napĺňajú svoje zodpovednosti na všetkých úrovniach, čím
prispievajú ku kvalite našich produktov a celkovému úspechu firmy.
Naši zamestnanci nás robia inými!
Spektrum pozícií v našej firme sa pohybuje od učňovských pozícií v rámci
duálneho vzdelávania (v spolupráci
s rakúskou obchodnou komorou) až
po pozície operátorov, nastavovačov,
mechanikov a elektronikov na oddelení údržby ako aj inžinierov procesnej
a zákazníckej kvality, inžinierov vývoja produktu a technológií a iné.

Čo bolo hlavným dôvodom, že ste sa
rozhodli pracovať pre túto spoločnosť?
Z môjho pohľadu má SECOP obrovský potenciál a tým aj skvelú
budúcnosť z dlhodobého hľadiska.
Našimi kompresormi nielenže plníme vysoké požiadavky na chladiaci
výkon stanovené našimi zákazníkmi, ale aj pozitívne prispievame
k ochrane životného prostredia,
najmä čo sa týka redukcie účinkov
kompresorov na globálne otepľovanie a spotrebu elektrickej energie.

Aká je Vaša vízia a ciele pre rok 2016?
Plánujete rozširovať výrobu na Slovensku? Ak áno, mohli by ste to popísať detailnejšie?
V roku 2016 plánujeme rozšíriť výrobu na Slovensku a to relokáciou výroby mechanických komponentov pre
kompresory Kappa a Delta, ktoré sú
teraz vyrábané v našom rakúskom závode. Pre tento účel sme v roku 2015
kúpili priestory o rozlohe asi 13
000m2, ktoré momentálne pripravujeme na presun výroby do Zlatých
Moraviec. V tejto súvislosti máme
v Rakúsku 30 pracovníkov, ktorí sú
tam na tréningu. Prvé stroje by sa
mali inštalovať v nových výrobných
priestoroch v mesiaci Apríl 2016.

Koľko máte závodov a v akých lokalitách?
Máme tri výrobné závody (Slovensko,

Plánujete zamestnať nových ľudí?
Ak áno, aké sú kvalifikačné a odborné požiadavky, ktoré by mali spĺňať?

Pre účely spomenutej relokácie výroby z Rakúska budeme potrebovať
okolo 100 operátorov a nastavovačov
so znalosťami v oblastiach pneumatických, elektrických a mechanických
systémov. Avšak, potrebujeme najmä
ľudí, ktorí sú ochotní sa vzdelávať
a sú otvorení novým veciam. Je to šanca byť súčasťou medzinárodného tímu.
Náš biznis je z veľkej časti sezónny, čiže
okrem technických požiadaviek kladieme na našich zamestnancov aj
požiadavky na flexibilitu pracovať
v 3 eventuálne 4 zmennej prevádzke.

Je vo Vašom záujme byť aktívny v oblasti podpory miestnych akcií resp.
podieľať sa vo všeobecnosti na rozvoji
mesta?
Naše produkty nie sú priamo viditeľné u koncového zákazníka (sú srdcom chladničky). Z tohto dôvodu
aj my, ako SECOP, nie sme veľmi viditeľní, a to aj napriek tomu, že mnohí
ľudia majú vo svojich chladničkách
naše kompresory. Aby sme boli viac
vnímaní okolím, chceme sa podieľať na verejnom živote a lokálnych udalostiach. Okrem toho je to aj
o tom, že ako najväčší zamestnávateľ
v regióne cítime našu spoločenskú povinnosť podporiť okolie našou aktívnou účasťou na živote v meste a regióne.
Aj vďaka spoločnosti SECOP sa naše
mesto dostáva čoraz viac do povedomia okolia. Za rozhovor ďakujeme generálnemu riaditeľovi
Rudolfovi Langerwischovi, vďaka
ktorému ste sa dozvedeli zaujímavé
informácie. Pevne veríme, že spoločnosť SECOP bude aj naďalej prosperovať aj k Vašej spokojnosti.
Rozhovor spracovala: AZ
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Dažďová voda dokáže zázraky!
Deti v Sľažanoch sú ladené na environmentálnu vlnu!
Stretli ste sa už aj vy s vetou: „Dnešné deti nerobia absolútne nič pre
prírodu, len sedia za počítačom a jedia čipsy?“
Nevravím, že také deti nie sú. ALE...
presným opakom takýchto detičiek
sú tie, ktoré navštevujú Základnú
školu v Sľažanoch.
„Záleží nám na tom, kde žijeme,
v akom prostredí a hľadáme možnosti, ako ho zlepšiť. Každoročné aktivity,
ako je napríklad jesenná starostlivosť
o stromy a kríky, zimné prikrmovanie
vtáčikov, aktivity ku Dňu Zeme, pravidelné zbery papiera, plastových fliaš
a elektro odpadu, sú samozrejmosťou,“ vraví Mgr. Anna Nociarová, riaditeľka tamojšej základnej školy.
Škola sa aj preto zapojila do projektu Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vôd v ZŠ Sľažany
z programovej oblasti Prispôsobenie
sa zmene klímy – prevencia povodní
a sucha.
Zaujímavý názov, môžete si povedať.
Čo však takýto projekt obsahuje?
Prezradíme vám to: hlavnou myšlienkou tohto projektu je – Mysli globálne, konaj lokálne – Think globally,
act locally. Projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu EHP
a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a škola prostredníctvom projektu získala 37 295 €.
Všimli ste si, že klíma sa mení nielen
vo svete, ale je akási iná aj u nás na
Slovensku? Je to tak. Práve v dôsledku zmeny klimatických podmienok a
opakujúcich sa povodní, či, naopak,
suchým dňom je využitie dažďovej
vody novou environmentálnou témou
pre školy.
Preto sľažianska základná škola aktívne zareagovala na meniace sa klimatické podmienky zapojením sa do
projektu v spoločnom názve MODRÁ ŠKOLA.
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Prostredníctvom projektu, ktorého
nosnou časťou je zachytávanie dažďovej vody a jej následné využitie, je
navrhnutých 6 druhov opatrení. Ide
o tieto opatrenia:
• vybudovanie dažďového jazierka

A to nie je všetko!

• vybudovanie retenčného bioklimatického rezervoára pre zasakovanie
nadbytočnej vody za ihriskom

Okrem
navrhnutých
opatrení
v rámci projektu sú vypracované
aj učebné osnovy pre žiakov so
zameraním na manažment dažďovej vody a jej prepojenie na zmenu
klímy.

• osadenie nadzemných nádrží na
dažďovú vodu, ktoré budú zachytávať
vodu z jednotlivých žľabov, takto zachytená voda sa bude využívať na polievanie výsadby a popínavých rastlín
• vybudovanie troch dažďových záhrad, ktoré tiež zadržiavajú a dlhší
čas využívajú dažďovú vodu pre vysadené rastliny,
• vytvorenie vegetačnej steny z popínavých rastlín za účelom zvýšenia
výparu pri jazierku a vybudovanie
šikmej vegetačnej steny na uskladnenie smetných nádob
• výsadba stromov v počte 16 ks – doplnená výsadba našich bežných drevín, ktoré v areáli chýbali s možnosťou poznávania drevín na vyučovaní
prírodovedy.

Za účelom praktického vyučovania
sa vybudoval aj drevený altánok
a v areáli školy sa umiestni meteorologická stanica.

Do projektu budú zapojení všetci
žiaci školy prostredníctvom výučby
k danej téme, a to v každej triede
v počte minimálne 3 vyučovacie
hodiny.
Okrem teoretickej prípravy sa žiaci
tak môžu zoznámiť s problematikou aj v praxi. Skvelé, však?
„Verím, že pozitívny vzťah našich
detí k prírode sa stane samozrejmosťou,“ uzatvára rozprávanie
Mgr. Anna Nociarová, riaditeľka ZŠ
v Sľažanoch.

Autor: LĎ, Mgr. Anna Nociarová

„Umenie je kvet života celej spoločnosti.“
Hudba je jazyk, vďaka ktorému
človek vyjadruje svoje myšlienky a pocity. Práve umenie a hudbu vnášajú do Zlatých Moraviec
a okolia žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy od jej počiatku,
od roku 1943.
V školskom roku 2015/2016 má Základná umelecká škola 26 zamestnancov a 496 žiakov, ktorí majú možnosť
navštevovať 3 odbory- hudobný, výtvarný a tanečný.

Vďaka kvalifikovaným pedagógom
školy talentovaní žiaci reprezentovali a reprezentujú školu na súťažiach a
prehliadkach v sólovej i komornej hre.
Mnohí žiaci získali významné ocenenia na krajských a celoslovenských
súťažiach.
V aktuálnom školskom roku získala
ZUŠ Zlaté Moravce krásne ocenenie
na súťaži v hre na keyboard v To-

poľčanoch. Žiak Alexander Gajdoš
z triedy pána riaditeľa Mgr. Tomáša
Kečkéša získal zlaté pásmo v VI. kategórii a diplom za najlepšiu interpretáciu rytmickej skladby. Bol vyhlásený
za laureáta súťaže.
Dňa 10.marca 2016 nás na súťaži
Stančekova Prievidza reprezentovali naši mladí talentovaní speváci a
získali krásne ocenenia: Filip Tonka
- 1 miesto zlaté pásmo v B kategórii, Caroline Bodo - 1 miesto zlaté
pásmo v C kategórii pod vedením
pani učiteľky Soni Meňhertovej,
žiak Goran Janík - 2 miesto zlaté
pásmo v D kategórii, Olívia Rubaninská - strieborné pásmo v B kategórii, žiakov pripravila Mgr. Zuzana
Hudecová Molnárová, Emma Šabová - strieborné pásmo v B kategórii
pod vedením pani učiteľky Gabriely
Šabovej. Za klavírny sprievod chceme
poďakovať pani učiteľke Ľubici Lastovicovej. Všetkým pedagógom, ktorí
pripravovali žiakov na súťaž, patrí
veľká vďaka, uznanie a obdiv.
Aj v tomto roku sa milovníci umenia mohli tešiť z krásnych koncertov v podaní našich pedagógov
a ich žiakov. Spomenieme nedeľný koncert v priestoroch ZUŠ
alebo koncert ku dňu matiek.
Dňa 17. 3. 2016 sa naša umelecká škola zúčastnila tradičného koncertu
a výstavy Základných umeleckých

škôl Požitavia v Šuranoch, na ktorom sa okrem iného predstavili aj žiaci zo ZUŠ Vráble, Šurian, Hurbanova
a Nových Zámkov. Veľkým potleskom
bol ocenený talent a umelecké nadanie
našich mladých umelcov, ako aj tvorivosť a aktívny profesionálny prístup
našich pedagógov.

Na konci mája a začiatkom júna
pripravujeme hudobné vystúpenia pre
materské školy, základné školy aj školy
v okolitých obciach. Samozrejmosťou
je aj absolventský koncert našich študentov 12 mája 2016. Srdečne Vás aj
touto cestou pozývame na naše koncerty. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií o koncertnej a umeleckej činnosti základnej umeleckej školy
nájdete aj na sociálnej sieti Facebook.
Mgr. Tomáš Kečkéš
riaditeľ ZUŠ

Informácie pre záujemcov o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb
na Zlatomoraveckom jarmoku 2016

Mesto Zlaté Moravce oznamuje záujemcom o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostných trhoch v meste
Zlaté Moravce, že Zlatomoravecký jarmok 2016 sa uskutoční v dňoch 30.09.2016 (piatok od 9:00 hod. do 18:00 hod.)
a 01.10.2016 (sobota od 8:00 hod. do 17:00 hod.) v centre mesta Zlaté Moravce (Námestie Andreja Hlinku, Župná ul., Ul. Janka
Kráľa, Migazziho ul., Ul. Sama Chalúpku).
V prípade, že má predajca alebo poskytovateľ služby záujem zúčastniť sa uvedeného podujatia, je povinný včas a správne vyplnenú
prihlášku doručiť spolu so všetkými prílohami v zmysle zákona
NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov a VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2015
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území mesta Zlaté Moravce účinného od 01.01.2016
do 15. júla 2016 na adresu: Mestský úrad Zlaté Moravce, Oddelenie pre správu majetku mesta, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce.

Mesto Zlaté Moravce, ako organizátor príležitostného trhu „Zlatomoravecký jarmok 2016“ akceptuje len úplné žiadosti (vyplnené náležitosti žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona)
podané do vyššie uvedeného termínu.
Sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva
umiestnením zariadenia na predaj výrobkov, poskytovanie služieb
a umiestnením zariadenia ĽTZ (ľudovej technickej zábavy) počas
príležitostných trhov sú určené v závislosti od zóny umiestnenia
uvedených zariadení v § 5, Tabuľka č. 2 VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2015 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
účinného od 01.01.2016.
Bližšie informácie, prihlášky na Zlatomoravcký jarmok 2016
a vzory požadovaných tlačív sú dostupné na webovej stránke mesta
Zlaté Moravce: www.zlatemoravce.eu, Občan/Podnikateľ, Zlatomoravecký jarmok.
Oddelenie pre správu majetku mesta MsÚ Zlaté Moravce
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Narodili sa – Február :
Miroslav Kováč, Nitra
Nataly Krajmerová, Partizánske
Nathaniel Kúsek, Bratislava
Emma Schronerová, Levice
Sofia Stojková, Nitra
Michal Farkaš, Banská Štiavnica
Richard Rafael, Nitra
Jasmina Rafaelová, Nitra
Izabel Rafaelová, Nitra
Michaela Jurcazaková,Nitra
Narodili sa – Marec :
Martin Šúlovský, Levice
Tibor Lakatos, Nitra
Samia Pechová, Nitra
Lara Dos Santos, Levice
JUBILANTI MAREC 2016
80 ROKOV
Magdaléna Martinovičová, Zlaté
Moravce
Júlia Pinterová, Zlaté Moravce
Aurélia Parobková, Zlaté Moravce
85 ROKOV
Ing. Pavol Turza, Zlaté Moravce
95 ROKOV
Margita Ďatková, Zlaté Moravce

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 v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení jeho Dodatkov
poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory
v budove súpisné číslo 1330 /Administratívna budova/, Ul. Hviezdoslavova 183,
Zlaté Moravce:
■ nebytový priestor č. 106 nachádzajúci sa na I. poschodí o celkovej výmere 22,20 m²
(18,40 m² kancelária + 3,80 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/),
účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 108 + 109 nachádzajúci sa na I. poschodí o celkovej výmere
49,55 m² (41,07 m² kancelária + 8,48 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná
chodba a WC/), účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 110 nachádzajúci sa na I. poschodí o celkovej výmere 44,13 m²
(36,57 m² kancelária + 7,56 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/),
účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 111 nachádzajúci sa na I. poschodí o celkovej výmere 22,38 m²
(18,55 m² kancelária + 3,83 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/),
účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 113 nachádzajúci sa na I. poschodí o celkovej výmere 26,86 m²
(22,26 m² kancelária + 4,60 m² ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/),
účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad,
■ nebytový priestor č. 008 nachádzajúci sa na prízemí o celkovej výmere 17,25 m²,
účel využitia prenájmu priestorov: sklad, garáž
v budove súpisné číslo 3283, Ul. Viničná 1, Zlaté Moravce:
■ nebytový priestor o celkovej výmere 164,83 m² + prislúchajúca časť dvora
240,65 m2, účel využitia prenájmu priestorov: sklad
a pozemky
■ časť pozemku – z parcely KN reg. „C“, č. parcely 3164/20, druh pozemku: orná
pôda, vedenej na LV č. 3453
Účel využitia prenájmu časti pozemku: nepodnikateľské účely /záhradka/
■ časť pozemku – z parcely KN reg. „E“, č. parcely 2394/1, druh pozemku: orná pôda,
vedenej na LV č. 5417
Účel využitia prenájmu časti pozemku: nepodnikateľské účely /záhradka/
Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 15.04.2016 o 13.00 hod.
Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nehnuteľností získate na úradnej tabuli
a webovej stránke Mesta Zlaté Moravce → www.zlatemoravce.eu, /Mestský úrad, Úradná tabuľa/, prípadne na č. telefónu 037/6923922 (Oddelenie pre správu majetku mesta
MsÚ Zlaté Moravce).
MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
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