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PRIAZNIVÝ VIETOR V PLACHTÁCH PREDSTAVUJEME RIADITEĽKU CVČ

foto: Rastislav Kubrický
Benefičný koncert bánovského
Domova sociálnych služieb Archa
mal viac cieľov. Tým prvým,
najdôležitejším, bolo zviditeľnenie
Archy. Jej klientov, činnosti i úsilia
zlepšiť podmienky života
handicapovaným deťom a mladým
ľuďom. Občania nášho mesta Archu
vnímajú rozdielne. Stretávame sa i s
názormi, že sa o nej príliš hovorí, že
stojí priveľa peňazí. A pritom ľudia
často podporujú rôzne nadácie a
zbierky, ktorých výťažok sa použije
niekde mimo nášho meste. Ak sa
vôbec použije, lebo žiaľ, aj tu sa nájdu
podvodníci, ktorí si pod rúškom
humanity zlepšujú vlastný príjem.

Archu nájdete v našom meste. Na
sídlisku Sever, v časti bývalej
materskej školy. Od roku 2010 sa
začali práce na jej rekonštrukcii a
rozšírení kapacity. Vďaka projektu
Spolu pod jednou strechou, ktorý
uspel medzi vyše 240-mi
uchádzačmi o nenávratné finančné
prostriedky z eurofondov. N.o.
Archa sa však musí na výstavbe
finančne spolupodieľať. A pretože
nemá iné možnosti, hľadá pomoc u
dobrých ľudí. To bolo druhým cieľom
koncertu. „Archáči“ nesedia so
založenými rukami. Okrem
organizovania verejnej zbierky
hľadajú pomoc v miestnych

organizáciách i u ľudí, ktorí sú
ochotní prispieť finančným či iným
d a r o m . Ta k ý m t o d a r o m b o l
benefičný koncert, ktorý sa v závere
novembra konal v Mestskom
kultúrnom stredisku. Na koncert
prišli i poslanci NR SR Magda
Košútová, Dušan Bublavý, Dušan
Čaplovič a Ľubomír Želiezka, ktorí sa
aktívne zúčastnili dražby. Divákom
sa prihovoril primátor mesta Marián
Chovanec, ktorý nad podujatím
prevzal záštitu. V programe sa
predstavili žiaci ZUŠ D. Kardoša i
bánovskej pobočky SZUŠ Veľké
Uherce. Vystúpili klienti domova
sociálnych služieb Archa .

Bezprostredne, vtipne, s nadšením.
Bez nároku na honorár prišli
zaspievať rodáci Petra Záhumenská
a Paľo Drapák. Konala sa dražba, do
ktorej prispeli naši umelci,
organizácie i jednotlivci. Ich mená i s
ponukou umeleckých predmetov či
suvenírov, ktoré sa na koncerte
nevydražili, nájdete na stránke
www.archa-banovce.sk. Dražba
teda prebieha naďalej cez internet.
Aj touto formou môžete pomôcť tým
menej šťastným Tak, ako to spravili
všetci, ktorí na benefičný koncert
prišli. Výnos z neho bol 2.435 eur.
Archa je nádej. Ďakujeme.
- bk -

MOSTY

Aj táto pieseň zaznela na koncerte
Lenky Filipovej. Speváčka sa pri nej
sprevádzala na gitare od Karla Zicha,
s ktorým túto pieseň naspievala.
Samozrejme, že diváci v sále
bánovského kultúrneho strediska si
vychutnali aj iné viac či menej známe
skladby prevažne z autorskej dielne
Lenky Filipovej. Častý potlesk i
záverečný standing ovation potvrdil,
že recitál tejto populárnej českej
umelkyne sa páčil. Prínosom bol
vynikajúci zvuk i svetelná technika,
kvalitné hudobné nástroje, ktorých
bolo na pódiu neúrekom. Ale

Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 00 310 182, zastúpené Mariánom Chovancom, primátorom mesta v súlade
s Pracovným poriadkom zamestnancov mesta Bánovce nad Bebravou

vyhlasuje personálny pohovor na obsadenie funkcie:
Odbor, regionálneho rozvoja, Oddelenie výstavby a územného plánovania
Mestského úradu Bánovce nad Bebravou

„Referent pre stavebný poriadok“ - práca na pracovnú zmluvu.
1. Miesto výkonu práce: Mestský úrad Bánovce nad Bebravou.
2. Druh pracovného pomeru : hlavný pracovný pomer
3. Termín nástupu: 1. 1. 2012, prípadne i inom dohodnutom termíne.
4. Náplň práce:
a) posudzovanie a kontrola príslušnej projektovej dokumentácie,
b) riešenie pridelenej dokumentácie v súlade s legislatívou,
c) vydávanie rozhodnutí,
d) komunikácia so žiadateľmi a príslušnými inštitúciami,
e) kontrola stavieb počas výstavby a na základe oznámení,
f) kolaudácia pridelených stavieb,
g) vydávanie kolaudačných rozhodnutí.
h) správne konanie, podľa jednotlivých činností.
5. Požiadavky na pracovníka:
a) vzdelanie:
aa) úplné str. odbor. stav. smeru, alebo vš. II. stupňa so zameraním na výstavbu,
bb) odborná spôsobilosť, nie je podmienkou, bude však na ňu prihliadať v
prípade rovnosti uchádzačov,
b) požadovaná prax: min. 3 roky v stavebníctve alebo verejnej správe
c) práca s PC: základná úroveň OS Windows XP a vyššie, Word, Excel, internet,
d) osobnostné a odborné predpoklady: zvládnutie vysokého pracovného
nasadenia, práca s klientom, samostatnosť, zvládnutie stresových situácií,
komunikatívnosť.
6. Informácie o spoločnosti: Obecná samospráva.
7. Požadované podklady od záujemcu:
a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o odbornej
spôsobilosti (pokiaľ ju uchádzač absolvoval),
d) motivačný list,
e) doklady o ďalších odborných aktivitách podľa uváženia uchádzača (nie je
nutné),
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
f) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov,
g) súhlas záujemcu so spracovaním jeho osobných údajov pre účely výberového
konania.
8. Kontakt: Ing. Juraj Gregor, prednosta MsÚ Bánovce n. B., telefón: 0387602283.
9. Termín podania: do 15. 12. 2011, 14.00 h.

Centrum voľného času
zabezpečuje výchovno vzdelávaciu, záujmovú a
rekreačnú činnosť detí a
mládeže, rodičov a iných osôb
do 30 rokov. Je školským
zariadením s celoročnou
činnosťou. Usmerňuje vývoj
záujmov, utvára podmienky na
rozvíjanie, zdokonaľovanie ich
praktických zručností.
Do funkcie ste nastúpili v
priebehu školského roka, budú
sa dať uplatňovať vaše návrhy
a ciele?

predovšetkým zažiarili hudobníci gitarista Mirek Linhart a hráč na
harfu a klávesy Sean Barry. No a
samozrejme, Lenka Filipová.
Majstrovsky ovládajúca klasickú
gitaru pri inštrumentálnych
skladbách a príjemne znejúca v
piesňach. Částečné zatmění slunce,
Prý se tomu říka láska, Za všechno
může čas, Věnování... Koncert
Lenky Filipovej bol akýmsi
pohladkaním duše pred
nastupujúcimi sviatkami. Pretože aj
v týchto časoch by sme si mali dopriať
pokoj a pohodu.
- bk -

Mesto Bánovce nad Bebravou

Od 21. novembra 2011
nastúpila na miesto riaditeľky
Centra voľného času v
Bánovciach nad Bebravou Mgr.
Miriam Kiripolská. Narodila sa
v roku 1970 v Bánovciach nad
Bebravou, je vydatá, má dcéru a
syna. Po ukončení Strednej
priemyselnej školy strojníckej v
Bánovciach nad Bebravou
začala pracovať v centre voľného
času. V roku 1990 nastúpila na
externé štúdium na
pedagogickej fakulte Univerzity
M. Bela v Banskej Bystrici.
Štúdium ukončila v roku 1995
vykonaním štátnej skúšky v
študijnom odbore pedagogika vychovávateľstvo. Medzi jej
záujmy patrí práca s deťmi,
cestovanie, divadlo.

„Referent pre stavebný poriadok - štátny stavebný dohľad
a sankcie“ - práca na pracovnú zmluvu.
1. Miesto výkonu práce: Mestský úrad Bánovce nad Bebravou.
2. Druh pracovného pomeru : hlavný pracovný pomer
3. Termín nástupu: 1. 1. 2012, prípadne i inom dohodnutom termíne.
4. Náplň práce:
a) posudzovanie a kontrola príslušnej projektovej dokumentácie,
b) riešenie pridelenej dokumentácie v súlade s legislatívou,
c) vydávanie rozhodnutí,
d) komunikácia so žiadateľmi a príslušnými inštitúciami,
e) kontrola stavieb počas výstavby a na základe oznámení,
f) kolaudácia pridelených stavieb,
g) vydávanie kolaudačných rozhodnutí.
h) správne konanie, podľa jednotlivých činností.
5. Požiadavky na pracovníka:
a) vzdelanie:
aa)úplné str. odbor. stav. smeru, alebo vš. II. stupňa so zameraním na výstavbu,
ab) odborná spôsobilosť, nie je podmienkou, bude však na ňu prihliadať v
prípade rovnosti uchádzačov,
b) požadovaná prax: min. 5 rokov v stavebníctve alebo verejnej správe
c) práca s PC: základná úroveň OS Windows XP a vyššie, Word, Excel,
internet,
d) osobnostné a odborné predpoklady: zvládnutie vysokého pracovného
nasadenia, práca s klientom, samostatnosť, zvládnutie stresových situácií,
komunikatívnosť.
6. Informácie o spoločnosti: Obecná samospráva.
7. Požadované podklady od záujemcu:
a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o odbornej
spôsobilosti (pokiaľ ju uchádzač absolvoval),
d) motivačný list,
e) doklady o ďalších odborných aktivitách podľa uváženia uchádzača (nie je
nutné),
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
f) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov,
g) súhlas záujemcu so spracovaním jeho osobných údajov pre účely
výberového konania.
8. Kontakt: Ing. Juraj Gregor, prednosta MsÚ Bánovce n. B., telefón: 0387602283.
9. Termín podania: do 15. 12. 2011, 14.00 h.
Marián Chovanec, v.r.
primátor mesta

POZVÁNKA

Pozývame vás na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Bánovciach nad Bebravou dňa 15. 12. 2011 o 14.30 h v Kultúrnom
dome Dolné Ozorovce.

Návrhy na rozvoj CVČ
vychádzajú z mojich
dlhoročných pracovných
skúseností ako pedagogického
pracovníka, ako aj zástupkyne
riaditeľky CVČ. Prvoradou
činnosťou v centre voľného času
je pravidelná záujmová činnosť .
V tomto školskom roku
ponúkame 41 záujmových
útvarov. Mojím cieľom je priamo
sa zameriavať na dieťa alebo
mladého človeka, ktorý
prichádza do centra so svojimi
predstavami a túžbami. Rozvíjať
ich kreativitu, talent, pracovné
zručnosti či športové

schopnosti. Zlepšiť spoluprácu
s rodičmi. Budem veľmi rada, ak
aj samotné deti, malí ľudia alebo
ich rodičia prídu s nápadmi na
zlepšenie činnosti CVČ. Dvere

sú otvorené nadšencom, ktorí
by sa chceli v rámci svojho
voľného času venovať rozvoju
záujmovej činnosti. Priestory
v budove CVČ sa využívajú na
prácu 24 záujmových útvarov,
súťaže, prázdninovú alebo
spontánnu činnosť. Ostatné
záujmové krúžky vykonávajú
svoju činnosť mimo budovy.
Na skvalitnenie práce je
potrebné prehodnotiť
využiteľnosť niektorých
miestností. Mojím cieľom je
vybudovať miestnosť na
pohybové a spoločenské
aktivity detí a mládeže.
Priestory by slúžili nielen na
záujmové krúžky, ale aj na
obohatenie prázdninovej
činnosti a klubovú činnosť
rôznych mestských
organizácií. V budúcnosti by
som chcela dosiahnuť
revitalizáciu exteriéru centra
dvora na „Zelené centrum v
centre“.
Brána rozvoja je stále
otvorená. Bude mojou snahou
ju nechať stále otvorenú pre
nové nápady, ktoré prinesie
práca v centre.
Najdôležitejšou oblasťou stále
ostávajú ľudia - spokojnosť
detí a rodičov a dobrá
pracovná atmosféra v
pracovnom tíme.
-r-

VI. VIANOČNÁ BENEFÍCIA
Počas Vianoc máme k sebe bližšie ako inokedy. Mesto
Bánovce nad Bebravou v spolupráci s Centrom
voľného času v Bánovciach nad Bebravou pripravili

16. decembra 2011

na Námestí Ľ. Štúra tradičnú charitatívnu akciu

„VI. Vianočnú benefíciu“.

od 9.30 do 15.30 h

V čase
si občania nášho mesta budú môcť zakúpiť výrobky,
ktoré pripravili deti a mladí ľudia z MŠ, ZŠ, SŠ,
Gymnázia J. Jesenského, ŠZŠ, ZUŠ D. Kardoša,
DSS Archa, Harmoni n.o., ZŠI Brezolupy. Kúpou
výrobku podporíte tých, ktorí potrebujú vašu pomoc.
Počas chladného zimného dňa vás pri srdci zohreje
krásny kultúrny program, ktorý s láskou nacvičili deti
a pani učiteľky. Pripravený bude aj stánok s
občerstvením a pochopiteľne aj vianočný punč.
Príďte podporiť správnu vec. Srdečne vás pozývame.
- kolektív pracovníkov CVČ -

Mesto Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
primátor mesta
Vás vyzýva na podanie návrhu vo výberovom konaní
„Predaj bytu“
na odpredaj dvojizbového bytu č. 18 v bytovom dome súpisné číslo 785, orientačné číslo 39, na Ulici K nemocnici v
Bánovciach nad Bebravou v majetku mesta.
Predmet konania:
Predaj dvojizbového bytu č. 18, na 2. poschodí vpravo, v obytnom dome č. súp. č. 785, orientačné 39 na Ulici K
nemocnici, ktorý je zapísaný na LV č. 2190 katastrálne územie Bánovce nad Bebravou vedený ako stavba na parcele č.
1577, vo vlastníctve mesta Bánovce nad Bebravou.
Predaj spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach tohto domu a na príslušenstve
toho domu vo veľkosti 57/1022
Byt pozostáva z nasledovných obytných miestností a príslušenstva:

14,56 m2 d/ predsieň:
14,56 m2 e/ kúpeľňa s WC:
14,56 m2 f/ pivnica:
57,05 m2

a/ kuchyňa:
b/ izba:
c/ izba:
Veľkosť bytu celkom:

03,02 m2
02,83 m2
07,52 m2

Byt bude odpredaný v takom stave, v akom sa nachádza v súčasnosti. So stavom bytu sa uchádzači môžu zoznámiť na
požiadanie v úradných hodinách MsÚ Bánovce nad Bebravou u M. Cagáňovej, a to:

- v ponde1ok
- v utorok
- v stredu

Mestské kultúrne stredisko
Bánovce nad Bebravou,
J. Matušku 766/19,
Bánovce nad Bebravou 957 01
hľadá

prispievateľov
do Bánovských novín
od 1. 1. 2012.
Náplňou práce na danej pozícii je tvorba a písanie
článkov a informovanie o aktuálnom dianí v našom
okrese.
Osobnostné predpoklady a zručnosti znalosť Word,
práca s internetom, kreatívny prístup, flexibilita.
Dosiahnuté vzdelanie na úrovni SŠ alebo VŠ, nie je
rozhodujúce. Výhodou sú predchádzajúce skúsenosti
v pozíciách novinára alebo redaktora. Radi si
pozrieme ukážky predošlých prác (pokiaľ existujú).
Pokiaľ Vás naša ponuka zaujala, zašlite profesijný
životopis na emailovú adresu
kulturabn@kulturabn.sk do 15.12.2011.
Bližšie informácie môžete získať na vyššie uvedenej
mailovej adrese alebo na telefónnych číslach: 038/760
30 16, 0911 147 174.
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú
požiadavky.

od 09.00 - 11.00 h
od 09.00 - 11.00 h
od 09.00 - 11.00 h

od 13.00 - 16.00 h

Hodnota bytu bola stanovená znaleckým posudkom na 12.800 €. Ako víťaz výberového konania bude vybratý
uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, pričom hodnota bytu podľa znaleckého posudku je minimálnou
kúpnou cenou bytu.
Podmienky účasti: Výberového konania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má na Mestskom úrade v Bánovciach nad
Bebravou podanú žiadosť o byt a má finančné krytie na zaplatenie ním ponúknutej kúpnej ceny.
1.
Ako uchádzač môžete podať iba jeden návrh.
2.
Písomný návrh doručte poštou na adresu: Mestský úrad , Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebr.,
alebo osobne podaním v podateľni mestského úradu v zapečatenej neporušenej obálke označenej heslom
„Predaj bytu“ s presnou adresou uchádzača. Návrh musí byt podpísaný uchádzačom.
3.
Termín doručenia návrhu do 12. 12. 2011 do 13.00 h.
4.
Návrhy budú vyhodnocované 12. 12. 2011 za účasti uchádzačov o 14.00 h v kancelárii zástupcu primátora
mesta na Mestskom úrade Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1.
5.
Uchádzač je svojím návrhom viazaný až do oznámenia výsledku výberového konania.
6.
Na styk s uchádzačmi sú určení pracovníci MsÚ Bánovce nad Bebravou a to Mária Cagáňová, tel. č.
038/7629149.
7.
Po ukončení výberového konania vyzve mesto uchádzača, ktorý vyhral vo výberovom konaní do päť dní k
uzatvoreniu kúpnej zmluvy na uvedený byt. Mesto si vyhradzuje právo neprijať ani jeden návrh.
8.
Cena sa predkladá v eurách a je splatná do pätnásť dní po podpise kúpnej zmluvy.
9.
Po odkúpení bytu je vlastník povinný uzavrieť zmluvu o výkone správy so správcom bytov v bytovom dome
spoločnosťou BYTTHERM s.r.o.
10.
V prípade úplnej rovnosti ponúk komisia uskutoční pre takýchto prítomných uchádzačov ďalšie kolo
výberového konania a to tak, že uchádzači odovzdajú komisii nový návrh kúpnej ceny bytu. Takto bude komisia
postupovať dovtedy, kým nevyberie jediného uchádzača ako víťaza výberového konania.
11.
V prípade ak viac uchádzačov ponúkne pri splnení ostatných podmienok rovnakú kúpnu cenu, bude
uprednostnený uchádzač občan mesta Bánovce nad Bebravou s viacčlennou rodinou, sociálne slabšie zabezpečený.
12.
Okrem víťaza určí komisia poradie ďalších uchádzačov podľa týchto hodnotiacich kritérií. Ak nebude víťaz
akceptovať výzvu mesta na podpísanie kúpnej zmluvy, mesto vyzve k podpísaniu kúpnej zmluvy ďalšieho najbližšieho
uchádzača za ním ponúknutú kúpnu cenu. Takto bude mesto postupovať až do odpredaja bytu.
Požadovaný návrh musí obsahovať:
a)
Meno priezvisko a adresu uchádzača.
b)
Návrh záväznej a pevnej kúpnej ceny bytu.
c)
Prehlásenie uchádzača, že splatí kúpnu cenu do pätnásť dní po podpise kúpnej zmluvy.
Marián Chovanec, primátor mesta
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