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BLÍŽI SA TERMÍN 31. 10. 2011
Na 5. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Bánovciach nad
Bebravou, konanom dňa 6.
septembra 2011 boli Uznesením č.
101 k všeobecne záväzným
nariadeniam (VZN) mesta prijaté
úpravy existujúcich VZN a jedno
nové VZN nasledovne:
Doplnok č. 9 k VZN mesta
Bánovce nad Bebravou č. 50 o
určení školských obvodov
základných škôl v meste, ktorý rieši
rozšírenie spoločných školských
obvodov základných škôl o ďalšie
obvody susedných obcí.
Doplnok č. 3 k VZN mesta
Bánovce nad Bebravou č. 53 o
poskytovaní dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom. V doplnku sú
spresnené podmienky
poskytovania dotácií, požiadavka

o ďalšie podklady k poskytnutiu
dotácie pre oblasť športových
aktivít.
Doplnok č. 4 k VZN mesta
Bánovce nad Bebravou č. 72 o
určení výšky príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a
školských zariadeniach. Táto
zmena bude zaujímať rodičov a
nájdu tu úpravu príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov
školskej jedálne na nákup
potravín, ktorý uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa materskej školy
základnej školy a príspevku, ktorý
uhrádza dospelý stravník.
VZN č. 78 o verejných kultúrnych
podujatiach, verejných
telovýchovných, športových a
turistických podujatiach a
voľných pouličných aktivitách. V

tomto novom všeobecnom
záväznom nariadení Mesta
Bánovce nad Bebravou nájdete
spresňujúce podmienky
usporiadavania podujatí na území
mesta.
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 2012 treba predložiť na
mestský úrad do 31. 10. 2011.
Žiadosti predložené po tomto
termíne nebudú akceptované.
- jg -

MESTO ROZMIESTŇUJE VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY (VOK)
Mesto Bánovce nad Bebravou od 40. týždňa tohto roka rozmiestňuje v
rámci harmonogramu jeseň 2011 veľkoobjemové kontajnery (VOK),
ktoré sú určené na likvidáciu výlučne objemového odpadu na určených
stanovištiach v meste. Ukončenie rozmiestnenia VOK je naplánované v
46. týždni tohto kalendárneho roka. Harmonogram rozmiestnenia
VOK v jednotlivých častiach mesta je zverejnený na úradnej tabuli
mesta, vo videotexte Bánovskej televízie atď.
Objemné odpady sú tuhé
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (TKO a DSO),
ktoré vznikajú pri nepravidelnej
činnosti fyzických osôb nepodnikateľov a ktoré nie je
možné pre ich veľký rozmer, alebo
presahujúci objem zberať do
klasických zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu
TKO v meste, ustanovených vo
VZN. č. 45. o nakladaní s odpadmi
v našom meste. Medzi objemové
odpady zaraďujeme napr., starý

nábytok, koberce, skrine, sedačky,
dvere, postele, PVC krytiny,
kočiare...). Do VOK, ktoré sú
určené na zber objemových
odpadov, nepatria!!! konáre, tráva,
lístie, papier, sklo, plasty, práčky,
sporáky, chladničky, pneumatiky,
stavebný odpad a pod. Tieto
uvedené odpady, je možné zo
strany občanov bezplatne
odovzdať (po predložení dokladu
totožnosti) na zbernom dvore fy
TEDOS s.r.o., Bánovce n/B., Ul.
Na Vrštek 1162/5 v pracovných

dňoch. Občan držiteľ takéhoto
odpadu, je povinný zabezpečiť si
jeho odvoz na zberný dvor, okrem
zberu odpadov a jeho separácie do
nádob (plasty, papier, sklo a pod.)
Čo sa týka právnických osôb
podnikateľov, tí sú povinní odpad,
ktorý vzniká bezprostredne pri
výkone ich podnikateľskej činnosti
likvidovať výlučne na vlastné
náklady. V prípade potreby sú
povinní predložiť kontrolným
orgánom, všetky potrebné doklady
o ich likvidácii. Vzhľadom na
pravidelne sa opakujúci problém
likvidácie objemného odpadu na
stanovištiach TKO, kde niektorí
neprispôsobiví a nezodpovední
občania mesta likvidujú odpady
jeho nezákonným ukladaním na
smetných stanovištiach, alebo v ich
okolí, resp. mimo rozmiestnené

VOK, upozorňujeme občanov
nášho mesta, že v prípade zistenia
osoby zodpovednej za nezákonné
uloženie odpadu v rozpore s VZN.
č. 45 o odpadoch, bude fyzickej
osobe uložená sankcia až do výšky
165,96 €. Právnické osoby môžu
byť sankcionované až do výšky 6
638 €. V prípade, že občan je
držiteľom vyššie uvedeného
odpadu a potrebuje ho zlikvidovať,
môže kontaktovať fy TEDOS
s.r.o., na tel. čísle 038/760 2383,
prípadne na tel. č. 0914 327 405,
kde získa potrebné informácie o
možnosti likvidácie objemného
odpadu. Požadované informácie
môžu občania získať taktiež na
MsÚ Bánovce n/B., na oddelení
životného prostredia tel. č.
038/7629 146, - 141 prípadne
osobne.
- Ing. Peter Baláž -

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

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.
„Predaj bytu“
3. Termín doručenia návrhu do 24.10.2011 do 14:00 h.
4. Návrhy budú vyhodnocované 25.10.2011 za účasti uchádzačov o
na odpredaj dvojizbového bytu č. 18 v bytovom dome súpisné číslo 785, 10:00 h v kancelárii zástupcu primátora mesta na Mestskom úrade
orientačné číslo 39, na Ulici K nemocnici v Bánovciach nad Bebravou v Bánovce nad Bebravou, Nám. L. Štúra 1/1.
majetku mesta.
5. Uchádzač je svojím návrhom viazaný až do oznámenia výsledku
výberového konania.
Predmet konania:
6. Na styk s uchádzačmi sú určení pracovníci MsÚ Bánovce nad
Predaj dvojizbového bytu č. 18, na 2. poschodí vpravo, v obytnom dome Bebravou a to p. Mária Cagáňová, tel. č. 038/7629149.
č. súp. č. 785, orientačné 39 na Ulici K nemocnici, ktorý je zapísaný na 7. Po ukončení výberového konania vyzve mesto uchádzača, ktorý
LV č. 2190 katastrálne územie Bánovce nad Bebravou vedený ako vyhral vo výberovom konaní do päť dní k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na
stavba na parcele č. 1577, vo vlastníctve mesta Bánovce nad Bebravou. uvedený byt. Mesto si vyhradzuje právo neprijať ani jeden návrh.
Predaj spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 8. Cena sa predkladá v eurách a je splatná do pätnásť dní po podpise
zariadeniach tohto domu a na príslušenstve toho domu vo veľkosti kúpnej zmluvy.
57/1022
9. Po odkúpení bytu je vlastník povinný uzavrieť zmluvu o výkone
Byt pozostáva z nasledovných obytných miestností a prís1ušenstva:
správy so správcom bytov v bytovom dome spoločnosťou BYTTHERM
a/kuchyňa:
14,56m2
d/ predsieň:
03,02m2 s.r.o.
b/ izba:
14,56m2
e/ kúpeľňas WC:
02,83m2 10. V prípade úplnej rovnosti ponúk komisia uskutoční pre takýchto
2
c/ izba:
14,56m
f/ pivnica:
07,52m2 prítomných uchádzačov ďalšie kolo výberového konania a to tak, že
uchádzači odovzdajú komisii nový návrh kúpnej ceny bytu. Takto bude
2
Veľkosťbytucelkom:
57,05m
komisia postupovať dovtedy, kým nevyberie jediného uchádzača ako
Byt bude odpredaný v takom stave, v akom sa nachádza v súčasnosti. víťaza výberového konania.
So stavom bytu sa uchádzači môžu zoznámiť na požiadanie v úradných 11. V prípade ak viac uchádzačov ponúkne pri splnení ostatných
hodinách MsÚ Bánovce nad Bebravou u p. Cagáňovej a to:
podmienok rovnakú kúpnu cenu, bude uprednostnený uchádzač občan
Mesta Bánovce nad Bebravou s viacčlennou rodinou, sociálne slabšie
- v ponde1ok
od 09.00 - 11.00h
zabezpečený.
- v utorok
od 09.00 - 11.00h
12. Okrem víťaza určí komisia poradie ďalších uchádzačov podľa
- v stredu
od 09.00 - 11.00h
od 13.00- 16.00h
týchto hodnotiacich kritérií. Ak nebude víťaz akceptovať výzvu mesta na
Hodnota bytu bola stanovená znaleckým posudkom na 12.800,- €. Ako podpísanie kúpnej zmluvy, mesto vyzve k podpísaniu kúpnej zmluvy
víťaz výberového konania bude vybratý uchádzač, ktorý ponúkne ďalšieho najbližšieho uchádzača za ním ponúknutú kúpnu cenu. Takto
najvyššiu kúpnu cenu, pričom hodnota bytu podľa znaleckého bude mesto postupovať až do odpredaja bytu.
posudku je minimálnou kúpnou cenou bytu.
Podmienky účasti: Výberového konania sa môže zúčastniť uchádzač, Požadovaný návrh musí obsahovať:
ktorý má na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou podanú a) Meno priezvisko a adresu uchádzača.
žiadosť o byt a má finančné krytie na zaplatenie ním ponúknutej kúpnej b) Návrh záväznej a pevnej kúpnej ceny bytu.
ceny.
c) Prehlásenie uchádzača, že splatí kúpnu cenu do pätnásť dní po
podpise kúpnej zmluvy.
1. Ako uchádzač môžete podať iba jeden návrh.
Marián Chovanec
2. Písomný návrh doručte poštou na adresu: Mestský úrad, Nám. Ľ.
primátor mesta
Nám. Ľ. Štúra č.1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou vás vyzýva na
podanie návrhu vo výberovom konaní
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EŠTE MÔŽETE VIDIEŤ
Rozsahom nie príliš veľkú, umelecky však veľmi hodnotnú výstavu,
ktorou sa Bánovčanom predstavuje Stredná umelecká škola z Trenčína.
Škola je priamym pokračovaním Strednej priemyselnej školy odevnej.
Nadviazala tak na takmer 50-ročnú históriu odevnej tvorby. Vyučuje sa
odevný dizajn, propagačná grafika a výtvarníctvo, fotografický,
interiérový a priemyselný dizajn, scénická kostýmová tvorba, reklamná
a animovaná tvorba. Všetko progresívnym spôsobom prostredníctvom
počítačových programov. Výstava osloví predovšetkým tých
záujemcov, ktorí uvažujú, kde by čo najlepšie naštartovali prípravu na
svoju budúcu profesiu po skončení základnej školy. Výstavu SUŠ-art
budete môcť navštíviť v MsKS na sídlisku Sever do piatku 14. októbra
od 9.00 do 17.00 h.
-r-

DEŇ SRDCA

Svetový deň srdca (World Heart Day) je každoročným celosvetovým
podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spolu so
Svetovou federáciou srdca (World Heart Federation). Tohto roku bol
vyhlásený za Svetový deň srdca 29. september. Pri tejto príležitosti
mala verejnosť možnosť dať si zmerať tlak a hladinu cholesterolu na
rôznych miestach v rámci celého Slovenska. Na Nám. Ľ. Štúra sa mohli
obyvatelia i nášho mesta presvedčiť o zdravotnom stave svojho
srdiečka. Cieľom tohto podujatia bolo zvýšiť znalosti populácie o
rizikových faktoroch, ktoré spôsobujú ochorenia srdca.
-r-

JESENNÉ ŠARKANY

MŠ Radlinského usporiadala v posledný septembrový štvrtok
Šarkaniádu. Táto akcia umožnila rodičom detí angažovať sa a byť
aktívnym vo výchove a vzdelávaní v MŠ, so zameraním žiť
zdravo, v zdravom životnom štýle - venovať zvýšenú pozornosť
drogovej problematike. Rodičia spolu s deťmi a učiteľkami
zhotovili šarkanov a tekvičkami vyzdobili školu. Popoludní sa
deti predstavili rodičom s krátkym programom a na záver sme sa
stretli pri opekačke.
- Slávka Janegová -

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

Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:
00 310 182, zastúpené Mariánom Chovancom, primátorom mesta v súlade s § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení noviel a čl. 3., ods. 2., Pracovného poriadku zamestnancov mesta
vyhlasuje výberové konanie na funkciu:
Bánovce nad Bebravou

Vedúci odboru starostlivosti o občanov
Mestského úradu Bánovce nad Bebravou - práca na pracovnú zmluvu.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Bánovce nad Bebravou.
Termín nástupu: 01.11.2011.
Náplň práce odboru starostlivosti o občanov:
a) oddelenie dopravy a služieb:
aa) agenda o čase predaja v obchodnom systéme a evidencia podnikateľských subjektov meste,
ab) evidencia a kontrola verejných kultúrnych podujatí,
ac) kultúrne pamiatky, spoločenské podujatia,
ad) agenda bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta,
ae) údržbu a správu miestnych komunikácií,
af) aktivačné práce,
ag) deratizácia, odchyt túlavých zvierat,
b) oddelenie sociálnych služieb:
ba) občianske obrady,
bb) jednorazové peňažné a vecné dávky,
bc) opatrovateľská služba,
bd) prevádzka domu opatrovateľskej služby a klubov dôchodcov,
be) stanoviska k náhradnej výchove, ústavnej výchove, pozbavovaniu spôsobilosti na právne
úkony,
c) oddelenie životného prostredia:
ca) odvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu,
cb) ochrana prírody, vôd a ovzdušia,
cc) povoľovanie zdrojov znečistenia ovzdušia,
d) správne konanie a verejné obstarávanie prác a služieb, podľa jednotlivých činností.
Požiadavky na pracovníka:
a) vzdelanie: úplné vysokoškolské II. stupňa najmä so zameraním na sociálnu problematiku, dopravu,
životné prostredie alebo ekonomického smeru alebo právneho smeru,
b) požadovaná prax: v oblasti riadenia zamestnancov (organizácie) 5 rokov,
c) práca s PC: pokročilý užívateľ.
Informácie o spoločnosti:
a) charakteristika: obecná samospráva.
b) adresa: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Požadované podklady od záujemcu:
a) písomná prihláška do výberového konania,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) písomná koncepcia smerovania a rozvoja odboru starostlivosti o občanov,
e) výpis z registra trestov,
f) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov,
g) súhlas záujemcu so spracovaním jeho osobných údajov pre účely výberového konania.
Kontakt: Ing. Juraj Gregor, prednosta MsÚ Bánovce n. B., telefón: 038-7602283.
Termín podania: do 12.10.2011, 14:00 h.

Primátor mesta Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času,
Andreja Kmeťa 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Kvalifikačné predpoklady:
1. odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
padagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. predloženie návrhu koncepcie rozvoja školského zariadenia,
4. komunikatívnosť uchádzača, jeho schopnosť samostatne riešiť problémové situácie a rozhodovať vo veciach v zmysle
náplne práce riaditeľa školského zariadenia,
5. bezúhonnosť,
6. zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní sa podáva na MsÚ - odbore školstva a mládeže v zalepenej obálke s označením
„Neotvárať - výberové konanie - názov a sídlo školského zariadenia“.
Uzávierka prihlášok je 28. októbra 2011 do 12.00 hod.
K žiadosti o výberové konanie je treba doložiť:
kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
potvrdenie o zdravotnom stave
návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia v rozsahu max. 3 strán
profesijný životopis a ďalšie podklady o dĺžke pedagogickej praxe
súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Termín konania pohovoru oznámi písomne uchádzačom rada školy.

Marián Chovanec v. r.primátor mesta

Marián Chovanec, v.r.
primátor mesta
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