a

t
es

v
no

m

a

ík

d

ž
Tý

17. október 2 011

BOLI STE NA JARMOKU?

Mažoretkový
Ak odpoviete kladne, tak určite
budete súhlasiť, že horšie počasie
sme si nemohli vybrať.
Meteorológovia vydali varovanie,
že v piatok v našej oblasti môže
dosahovať vietor rýchlosť až 90 km
za hodinu. K tomu predpovedali
dážď a výrazné ochladenie. Temer
všetko im vyšlo. Snáď len vietor
nedosahoval avizované parametre.
Ale stačil narobiť riadnu šarapatu.
A prečo to všetko spomínam? Len
kvôli tomu, aby sme si uvedomili,
že počasie je pri organizovaní

súbor Hradište zo SZUŠ Akord
akéhokoľvek podujatia pod holým
nebom tým najdôležitejším
prvkom. A tak organizátori
tohtoročného jarmoku, pracovníci
Mestského kultúrneho strediska,
museli siahnuť na samé dno svojich
síl, aby čo najviac zo sľúbeného
programu aj ponúkli. Stánky na
Sládkovičovej ulici a občerstvenie s
kolotočmi na parkovisku pred
nemocnicou tvorili základnú
ponuku tak, ako ju poznáme z
minulých rokov. Dominoval
všadeprítomný burčiak.

Najväčším problémom bolo vybrať
si ten najlepší. A hlavne nevypiť
doporučovanú ročnú dávku sedem
litrov tohto nápoja naraz. V takom
prípade sa určite sľubované liečivé
účinky burčiaku nedostavia.
Okrem ponuky trhovcov v okolí
centra tento rok ožilo nové
bánovské námestie. Pred kostolom
vyrástlo pódium a okolo neho
s t á n k y, v k t o r ý c h s v o j e
majstrovstvo predvádzali ľudovoumeleckí remeselníci. Pôvodne
bolo prihlásených viac ako 80
výrobcov. Dokonca pôvodný rozpis
nestačil. Museli sme pripraviť
miesta aj na plochách, ktoré nemali
byť obsadené. No už vo štvrtok sa
asi tretina prihlásených
remeselníkov ospravedlnila. Báli sa
predovšetkým vetra. A časť z tých,
ktorí prišli, sa ani nevybalili. Za
vytrvalého studeného dažďa
postupne z námestia odchádzali.
Zostalo len asi 2 0 najodolnejších,
ktorí zachraňovali česť
remeselníkov. V sobotu námestie
aspoň sčasti ožilo väčším počtom
predávajúcich. Tovar bol naozaj
zaujímavý a kto plánoval nejaký
darček pod vianočný stromček,
určite si mal z čoho vybrať. Podobne

a k o r e m e s e l n í k o v, p o č a s i e
ovplyvnilo dianie na pódiu.
Vzhľadom na avizovanú veternú
smršť sme dopoludňajší program
zrušili. Odpoludnia sa predstavila
DDH Hradišťanka, kapelky Mink
z Topoľčian, Gilotína z Prievidze.
Premiéru mala nová domáca
country skupina Ponny Expres.
Oceľová rozprúdila v studenom
večernom čase krv v žilách hlavne
mladým návštevníkom jarmoku. A
kto sa chcel naozaj zabaviť, počkal
si na pánov bratov zo zoskupenia
Vrbovskí vítazi s ich industriálnym
folkom. Sobota sa niesla v
znamení hudobnej skupiny
Baróni. Vedie ju Dalibor Dúcky a
hrala všetky štýly ľudovky,
evergreeny, modernú hudbu. Pre
potešenie mnohých jarmočných
návštevníkov. Sobotné ráno
okrášlil aj domáci folklórny súbor
Drienovec. Tohtoročný jarmok
bude nadlho zapísaný v našej
pamäti nielen pre nepriazeň
počasia. Kto mal záujem
vychutnať si jeho atmosféru, určite
mal šancu. I keď zababušený, s
dáždnikom nad hlavou a v
gumákoch.
- bk -

ROZŠÍRILI VÝROBU
V prvý októbrový piatok
bola slávnostne uvedená do
prevádzky nová hala a
skladové priestory
spoločnosti MTA Slovakia,
s . r . o . Tá t o r o d i n n á
talianska firma pôsobí v
Bánovciach n. B. od roku
2 004, vo vlastných halách v
prímestskej časti H.
Ozorovce od roku 2 008, s
približne asi 60
zamestnancami na ploche
32 00m . Rozšírená plocha
6400 m umožňuje
zamestnať približne 150
zamestnancov a ak
podmienky trhu dovolia je
možný
nárast
zamestnancov do budúcna
na 2 00. Slávnostného
otvorenia nových
priestorov sa zúčastnil
prezident spoločnosti MTA
Ing. Umberto Falchetti,

Mesto Bánovce nad Bebravou

Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01
Bánovce n. B., IČO: 00 310 182 , zastúpené Mariánom Chovancom,
primátorom mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v
Bánovciach nad Bebravou č. 80/2 011, bod 1., zo dňa 2 8.06.2 011, ako
vlastník nehnuteľnosti vyhlasuje pod heslom

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - HOTEL“
obchodnú verejnú súťaž na nájom, rekonštrukciu a zhodnotenie spolu
678,4 m2 nebytových priestorov časti budovy súpisné číslo 1488,
postavenej na parc. č. 3112 , v katastrálnom území Bánovce n. B.,
zapísanej na LV č. 1301 v celosti, ako budova pre šport a rekreačné účely,
nachádzajúcej sa na Bernolákovej ulici v Bánovciach n. B., a to konkrétne
na časť budovy účelovo využívanú ako hotel s miestnym názvom Kanada
(ďalej len „Hotel“).
Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom nebytových priestorov časti
budovy, účelovo využívanej ako Hotel, ich rekonštrukcia a zhodnotenie na
vlastné náklady nájomcu.
Lehota na podanie písomného návrhu na uzavretie zmluvy je 19.10.2 011
do 12 .00 h.
Bližšie informácie o nehnuteľnosti a o náležitostiach písomnej ponuky
záujemcu získate na www.banovce.sk alebo na adrese: Mesto Bánovce n.
B., Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce n. B., JUDr. Helena Zárubová,
Marián Burza, 957 01 Bánovce n. B., č. tel.: 038/760 3517.
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

Burza informácií
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Partizánskom,
pracovisko v Bánovciach n. B.
Centrum pedagogickopsychologického poradenstva
a prevencie v Bánovciach n. B.
a Mesto Bánovce nad Bebravou
organizujú

14. ročník

prezentácie
stredných škôl
a malú burzu
práce
dňa 27. 10. 2011
v čase od 10.00 do
14.00h

v priestoroch spoločenskej sály
Mestského kultúrneho strediska v
Bánovciach nad Bebravou.
J. Matušku 19 (bývalý Závodný
klub Tatra)

generálny riaditeľ MTA
Ing. Antonio Falchetti,
ktorý vo svojich úvodných
slovách poďakoval
všetkým prítomným
firmám, vedeniu mesta na
čele s primátorom
Mariánom Chovancom a
pozvaným hosťom za
dobrú doterajšiu
spoluprácu. Nielen výroba
elektronických a
elektrických komponentov
pre automobilový
priemysel, ale aj vývoj a
výskum sú prvoradou
prioritou pre túto
spoločnosť. A práve
výskum a vývoj na nových
produktoch presadil túto
firmu na svetový trh v
motocyklovom priemysle a
výrobe
poľnohospodárskych strojov.
- ab-

STRETNUTIE
ZPOZ-ÁROV

Regionálna rada Združenia
ZPOZ Človek človeku v SR a
Trenčianske osvetové stredisko
v Trenčíne uskutočnili podujatie
pre členov Združenia zborov pre
občianske záležitosti - Človek
človeku v SR so zameraním na
výmenu skúseností k príprave,
tvorbe a realizácii občianskych
obradov a slávností.
Zástupcovia ZPOZ z okresu
Trenčín, Nové Mesto n. V.,
Bánovce n. B., Myjava,
Prievidza, Partizánske zavítali v
tomto roku na juhovýchodnú
Moravu. Za združenie ZPOZ pri
MsZ Bánovce n. B. sa stretnutia
zúčastnili členky Mária
Knotková a Božena
Považanová. Účastníci tohto
podujatia odchádzali z blízkej
Moravy obohatení nielen o
poznatky a skúsenosti z práce
ZPOZ iného regiónu. - bp -
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VYUŽITE POSLEDNÉ DNI
Vážení čitatelia, pri tejto príležitosti upozorňujeme na Doplnok č. 3 k
VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 53. Podľa článku 1 v úvodnom
ustanovení mesto Bánovce nad Bebravou môže poskytnúť podľa výšky
získaných príjmov do rozpočtu mesta v príslušnom roku právnickým
osobám a fyzickým osobám dotácie, transfery a návratné finančné
výpomoci na rozvoj a podporu miestnej kultúry, zachovanie
pamiatkových objektov a pamätihodností, na podporu športu,
školstva, zdravotníctva, sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti
z rozpočtu mesta len právnickým osobám, ktorých zakladateľom je
mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v
prospech rozvoja územia mesta alebo z vlastných príjmov aj iným
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ako je uvedené
v písm. a), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, na
podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.
V tomto Doplnku č. 3 k VZN nájdete sedem zmien. Na záver
upozorňujeme dôsledne dodržiavať termín predkladania žiadosti o
dotáciu do 31. 10. predchádzajúceho roka. Teda žiadosti o dotáciu na
rok 2 012 treba predložiť na mestský úrad do 31. 10. 2 011. Žiadosti
predložené po tomto termíne nebudú akceptované.
- jg -

INFORMUJEME O POTRAVINOVEJ POMOCI
Dňa 5. 10. 2 011 sme prvýkrát
vydávali potravinovú pomoc pre
stanovený okruh občanov
poberajúcich starobný dôchodok.
Do programu potravinovej
pomoci sa mesto Bánovce nad
Bebravou zapojilo síce už v júni
tohto roku, ale po rôznych
administratívnych a
distribučných komplikáciách sa
nám podarilo zabezpečiť prvý
kamión až s odstupom 3 mesiacov.
Obsahom kamiónu bolo 2 0.330
kg hladkej múky a cestovín. Nárok
na potravinovú pomoc si uplatnilo
370 občanov nášho mesta,
prevažne poberateľov dôchodkov,
ktorých výška dôchodku
nepresahuje 305 Eur. Potravinová
pomoc bola vydávaná v hoteli
Kanada v čase od 9 - 18.30h.
Po t r a v i n y b o l i d o d a n é v
skupinových obaloch s
hmotnosťou 10 kg. Každý
skupinový obal obsahoval 10 kg
pšeničnej hladkej múky v
spotrebiteľských baleniach po
1kg, 10 kg bezvaječných cestovín
v spotrebiteľských baleniach po
0,5 kg. Maximálny limit pre 1
osobu je 2 0 kg pšeničnej hladkej
múky a 2 0 kg bezvaječných
cestovín. Potraviny boli vydávané

občanom na základe
predloženého občianskeho
preukazu a rozhodnutia Sociálnej
poisťovne o výške priznaného
dôchodku pre rok 2 011. Celá
administratívna práca, ktorá bola
a je spojená s vydávaním potravín
obsahuje viacero údajov, ktoré
nebolo možné dopredu získať od
Sociálnej poisťovne, preto bolo
nutné zaznamenávať osobné
údaje preberajúcich občanov pri
vydávaní potravín do
predpísaných tlačív. Práca bola
komplikovaná aj tým, že každý
občan musí svojím podpisom
potvrdiť prevzatie potravinovej
pomoci.
V projekte potravinovej pomoci
bude mesto pokračovať i naďalej.
Realizácia je zabezpečovaná
prostredníctvom objednávok z
distribučného skladu v Prievidzi.
V súčasnosti ešte nemáme
potvrdený čas a dátum dodania
ďalšieho kamiónu. Pokiaľ budeme
mať informácie o ďalšej navážke
potravinovej pomoci distribútora
v prospech nášho mesta, budeme
občanov včas informovať
prostredníctvom mestského
rozhlasu a bánovskej televízie.

POZVÁNKA
Pozývame vás na 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Bánovciach nad Bebravou, dňa 25. 10. 2011 o 14.30 h v MsKS
na Ul. J. Matušku.

SPOLU POD JEDNOU STRECHOU V ARCHE
V súlade so Zákonom č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a
lotériách a podobných hrách DSS Archa v Bánovciach n. B.
oznamuje, že v období od 10. 10. 2011 do 29. 02. 2012
usporiada VEREJNÚ ZBIERKU. Verejná zbierka sa uskutoční
zbieraním finančných prostriedkov na verejných priestranstvách
do prenosných urien, zbieraním do pevnej urny v sídle Archy na Ul.
5. apríla 792 /14, 957 01 Bánovce nad Bebravou na sídlisku Sever a
zasielaním príspevkov v hotovosti od darcov na číslo účtu
4012437208/7500.
Výnos z verejnej zbierky bude použitý na dokončenie projektu:
„Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity DSS – Archa: Spolu pod
jednou strechou.“ O výške výnosu budú občania po skončení
verejnej zbierky informovaní prostredníctvom videotextu BTV.
Prosíme, pomôžte nám! Za vaše pochopenie a príspevky vám už
teraz srdečne ďakujeme!
- klienti a personál DSS – ArchaPoslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Bánovce
nad Bebravou podporujú rekonštrukciu a rozšírenie kapacity
Domova sociálnych služieb pre postihnuté deti a dospelých v
rámci projektu „ Spoločne pod jednou strechou“.
V našom okrese ide o ojedinelý projekt, ktorý je financovaný zo
štrukturálnych fondov EÚ (95%), s minimálnou spoluúčasťou
Neziskovej organizácie Archa Bánovce nad Bebravou (5%). Po
ukončení projektu budú kapacitu Domova sociálnych služieb pre
postihnuté deti a dospelých využívať naši spoluobčania, ktorí sú
vzhľadom ku svojmu hendikepu odkázaní na pomoc nás
ostatných.
V súčasnosti na všetkých úsekoch nášho života sa stretávame s
problémami a nedostatkom finančných prostriedkov. Napriek
tomu vyzývame predstaviteľov a zamestnancov štátnej správy,
verejnej správy, podnikateľských subjektov a všetkých ľudí dobrej
vôle, aby sa pripojili k našej podpore a poskytli podľa svojich
možností finančný príspevok v rámci pripravovanej verejnej
zbierky. Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu ukončiť začaté
dielo.
Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Ing. Zuzana Máčeková, Mgr. Peter Bulík, Ing. Richard Makýš
Primátor mesta Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec patrí
medzi osobnosti mesta, ktoré podporujú rekonštrukciu a
rozšírenie kapacity Domova sociálnych služieb ARCHA pod
názvom „Spolu pod jednou strechou“ Ďakuje v mene mesta za
podporu všetkým, ktorí zbierkou na prelome rokov 2 010/2 011
tento projekt podporili. Je stotožnený s myšlienkou doviesť tento
projekt do úspešného konca, ďakuje v súvislosti s týmto projektom
za podporu aj poslancom Trenčianskeho samosprávneho kraja za
okres Bánovce nad Bebravou Ing. Zuzane Máčekovej, Mgr.
Petrovi Bulíkovi a Ing. Richardovi Makýšovi. Zároveň touto
cestou vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby tento projekt
podporili a pomohli k ukončeniu jeho realizácie.
Marián Chovanec, primátor mesta

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Narodili sa: Patrik Hruška, Nikolas
Humaj, Filip Kubrický, Dominik
Košina, Filip Kováč, Ján Pružinec,
Erika Masaryková, Chiara Králiková,
Nella Galková, Nela Godárová,
Sebastián Borik, Sofia Malinká, Sofia
Kováčová, Adrián Elšík, Maxim
Dubnický.
Uzavreli manželstvo:
Martin Števek a Jana Galatová, Martin
Tomáš a Andrea Chrenková, Vojtech

Žigmund a Simona Husárová, Erik
Tlkanec a Monika Holá, Marek
Lukniš a Mgr. Martina Podhányiová,
Milan Kňaze a Lucia Rychtarechová,
J u r a j K o v á č a M g r. K a t a r í n a
Honeková, Slavomír Filo a Daniela
Dúcka, Dušan Šanta a Katarína
Gieciová.
Opustili nás: Paula Žatková rod.
Babincová 192 0, Antónia Mikulovská
rod. Reisová 1949, Jaroslav Gešnábel
1951, Mária Jarolinová rod. Fraštiová
192 3, Anna Marušincová rod.
Bolfová 192 1.

MESTSKÁ
POLÍCIA
Dňa 2 0. 09. o 12 .45 h bol na
oddelenie MsP nahlásený oznam z
Ne m o c n i c e B á n o v c e n a d
Bebravou, že z oddelenia
gynekológie ušla pacientka B. K.
Hliadka na mieste trvalého pobytu
našla menovanú, ktorá odmietla
návrat do nemocnice. O preverení
a zistení bol vyrozumený
ošetrujúci lekár.

Dňa 2 4. 09. o 05.16 h bola hliadka
MsP požiadaná službou OOPZ o
spoluprácu pri zákroku na
autobusovej stanici, kde
podnapitý M. K. fyzicky napadol
bývalú manželku. Keď ju začali
brániť okoloidúci svedkovia, tak
syn menovaného napadol týchto
svedkov. Prípad prevzalo OOPZ
Bánovce nad Bebravou.

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

Nám. Ľ. Štúra č.1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou 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.
2 190 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 57/102 2
Byt pozostáva z nasledovných obytných miestností a prís1ušenstva:
2

a/ kuchyňa:
14,56m
2
b/ izba:
14,56m
2
c/ izba:
14,56m
2
Veľkosť bytu celkom: 57,05m

2

d/ predsieň:
3m
2
e/ kúpeľňa s WC: 2 ,83m
2
f/ pivnica:
7,52 m

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 p. Cagáňovej a to:

- v pondelok
- v utorok
- v stredu

od 9.00 - 11.00 h
od 9.00 - 11.00 h
od 9.00 - 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 n.B. 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 2 4.10.2 011 do 14:00 h.
4. Návrhy budú vyhodnocované 2 5.10.2 011 za účasti uchádzačov o 10:00
h v kancelárii zástupcu primátora mesta na Mestskom úrade Bánovce nad
Bebravou, Nám. L. 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 p. Mária Cagáňová, tel. č. 038/762 9149.
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

BÁNOVSKÉ NOVINY - noviny občanov mesta ■ Vydáva Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. v Bánovciach nad Bebravou
■ Redaktor: Alena Bieliková, e-mail: noviny@kulturabn.sk ■
Korektúra: Eva Turčanová
■ Redakčná rada: Ing. Juraj Gregor, Ing. Mária Hajšová PhD., Bc. Zuzana Rýdziová, Elena Kalačová, PaedDr. Peter Grman ■ Adresa vydavateľa: Ul. J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce n. B., telefón 038/7602 42 2 , internet: www.banovce.sk
■ Grafická príprava: MsKS, s.r.o. ■ Inzercia: telefón 0905367579 ■ Evidenčné číslo: EV3780/09 ■ Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy doručených príspevkov. Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá.

