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PRIMÁTOR IDE PO TEJTO CESTE
Od nástupu Mariána Chovanca do pozície primátora Bánoviec
nad Bebravou uplynulo viac ako stopäťdesiat dní. Popri rôznych
aktivitách, ktoré vyplývajú z jeho povinností ako čelného
predstaviteľa mesta si našiel čas na prvé, a ako sa sám vyjadril,
nie posledné stretnutie s občanmi nášho mesta, ktorých sa v
MsKS na sídlisku Sever zišlo viac ako 350.

Marián Chovanec privítal
prítomných občanov a oboznámil
ich s konkrétne vykonanými
činnosťami od svojho nástupu do
funkcie primátora mesta.
V prvom rade dal priestor všetkým
zamestnancom pracovať v novom
režime tak, aby priniesli novú
energiu a kreativitu do chodu
úradu a jednotlivých oddelení. A
hlavne to, aby obyvatelia cítili, že
mestský úrad je tu pre nich. Nie
všetci sa stotožnili s jeho
požiadavkami, a tak musel
suplovať ich pozície a dôsledne
kontrolovať výkony
dodávateľských firiem. Bol to
hektický začiatok a aj preto sa
oddialilo toto stretnutie. Výsledok
týchto aktivít sa takmer okamžite
prejavil na množstevných
úsporách pri jednotlivých
výkonoch za obdobie od jeho
nástupu na funkciu primátora, to
je od 11.1.2011 do 31.5.2011 u
dodávateľov výkonov, prác a
služieb. Úspora sa prejavila i v
porovnaní výdavkov roka 2010 a
2011. Bežné výdavky sa čerpali vo
výške 34,98 % a kapitálové
výdavky sa čerpali vo výške 19,06
%.
Nesplatených úverov k 31.5.2011
na Rekonštrukciu a prestrešenie
zimného štadióna, Rekonštrukciu
námestia Ľ. Štúra a Prestavbu
bývalej III. Základnej školy je v
celkovej sume 1 032 355,02 €.
Prehľad nesplatených úverov k
31.5.2011 v €:
Celkové finančné prostriedky
prestavané na akciách :
- rekonštrukcia námestia Ľ. Štúra :
1 420 718,05 €
- prestavba býv. III.ZŠ : 1 099
701,45 €.
Väčšinu výdavkov na šport tvorili v
rokoch 2009 – 2010 kapitálové
výdavky na Rekonštrukciu a
prestrešenie zimného štadióna
celkom 1 042 003,75 €.
Na základe prvotných poznatkov a
preštudovaní si výsledkov z
kontroly NKÚ SR, ktorá bola
vykonaná na MSÚ v dňoch 9.9. –
19.11.2009 a ktorú schválilo MsZ
na svojom zasadnutí dňa
23.2.2010, nakoľko neboli

učinené opatrenia na odstránenie
závad v plnom rozsahu, sa
rozhodol pre ekonomicko-právnu
analýzu stavu mesta pre
sprehľadnenie celkovej situácie až
od roku 2007, resp. v prípade
vybraných zmlúv aj hlbšie do
minulosti.
Jeho cieľ je jasný – chce dosiahnuť
pozitívny obrat vo vývoji mesta a
zabrániť neefektívnemu
hospodáreniu s mestskými
zdrojmi, t.j. ušetrené prostriedky
investovať do rozvoja mesta.
Ekonomicko – právnu ananlýzu
vykonala firma Centire, s.r.o.
Bratislava.
Výsledky analýzy boli nasledovné :
- znaky nedostatočného systému
plánovania rozpočtu a jeho
vyhodnocovania,
- obtiažna spätná kontrola v rámci
vnútorného auditu – faktúry
neobsahujú sumár hodín alebo
iných jednotiek (ako napr. rozlohu
plochy), ale sú len po položkách za
daný deň,
- kontrola dodaných výkonov
prebieha len po formálnej stránke,
objednávky vystavuje tá istá
osoba, čo schvaľuje dodanie
výkonov a takisto sumu.
- duplicitné aktivity vývozu
odpadu traktormi,
- nedostatočné podklady o
majetku v správe iných subjektov
a vyúčtovania transferov v
súvislosti s nakladaním majetku a
finančných prostriedkov obce,
- nedostupnosť a neúplnosť zmlúv
- nefunkčná centrálna evidencia
zmlúv a dokladov,
- zrušenie 5–ročnej výpovednej
lehoty nájomnej zmluvy s firmou
TEDOS bolo schválené mestským
zastupiteľstvom v roku 2010, ale
ku koncu roku 2010 zrušenie
nájmu nebolo fyzicky vykonané,
- realizovanie objednávok spätne
po dodaní služby na konkrétnu
sumu a nie na objednanie
výkonov,
- rozsah realizovaných činností je
vo veľkej miere ovplyvnený výškou
pridelených finančných
prostriedkov (prevláda názor, že
rozpočtované prostriedky treba
vyčerpať aj keď nie sú potrebné

výkony - podozrenie na
nehospodárne vynakladanie
prostriedkov),
- nemožnosť ovplyvňovať
jednotkové náklady pri
objednávaných službách - neplatí
sa za výkon ale čas vykonávania
objednaných úloh,
- mesto nepredávalo vytriedený
odpad, ale ešte platilo za jeho
likvidáciu,
- nerobia sa scenárové varianty
rozpočtu – zvlášť je to potrebné pri
výpade príjmov štátneho
rozpočtu,
- nevyhodnocujú sa variantné
odchýlky - čo do počtu výkonov
alebo ceny za výkon resp. celkovou
cenou ( napr. zmena ceny čistenia
okolia odpadkových košov z 8 na 4
pri zachovanej cene ).
Vzhľadom k povinnosti platenia
zatiaľ nevypovedateľných
nevýhodných zmlúv, sú ciele a
zámery primátora limitované
rozpočtovanými príjmami zo
strany štátu a zaplatenými daňami
a poplatkami od občanov a
podnikateľských subjektov mesta,
ako aj šetrením finančných
prostriedkov. Ciele a zámery,
okrem zákonom stanovených
povinností pre zachovanie chodu
mesta, sú tieto :
- zrealizovanie personálnych
zmien na Mestskom úrade
- dokončenie rekonštrukcie ZŠ
Duklianska a ZUŠ Dezidera
Kardoša
- rekonštrukcia centrálnej
mestskej zóny – ulice Farská,
Jesenského a Hviezdoslavova
- dokončenie Domu humanity
(býv. vrátnica nemocnice na sídl.
Server) – presťahovanie
Červeného kríža z priestorov
MsKS na sídlisko Sever
- renovácia priestorov MsKS na
sídlisku Sever, s vybudovaním
kuchynského zariadenia s
jedálňou
- doplnenie vybavenosti
materských škôl
- otvorenie mestského
informačného centra
- vytvorenie komunikačného
centra pre riešenie rómskych
problémov
- revitalizácia mestského parku
- väčšiu kultúrnosť priebehu
jarmokov a transparentnejšieho
predaja stánkových miest v záujme
väčšieho prínosu financií do
mestského rozpočtu
- príprava projektu rekonštrukcie

Ulice Sládkovičova v jej celej
dĺžke
- umožnenie výstavby rodinných
domov na sídlisku Sever
- výstavba nájomných bytov
Dubnička V.
- zrealizovanie zamestnaneckého
auditu za účelom zefektívnenia
práce a zníženia počtu
zamestnancov mestského úradu
- renovácia mestského osvetlenia
za účelom šetrenia energií
- doplnenie mestského
bezpečnostného kamerového
systému a mestského rozhlasu
- obnovenie vydávania
samostatných Bánovských novín
- systematickú činnosť pri výrube
stromov, kríkov a úprave zelene
- príprav kruhového objazdu na
križovatke nad čerpacou stanicou
Slovnaft
- podieľať sa na pripomienkovaní
prípravných prác cestného
obchvatu mesta R-2.
V následnej diskusii primátor na
základe pripomienok občanov,
vyslovil pomoc pri riešení
spoločných, tzv. „obyčajných“
problémov :
- zníženie hlučnosti pri
kultúrnych podujatiach vo
večerných a nočných hodinách
konajúcich sa v mestskom parku
- ráznejšie riešenie konfliktov s
niektorými problémovými
spoluobčanmi, ktorí narušujú
nočný pokoj
- odstránenie nebezpečného
staršieho kovového vybavenia
detských ihrísk
- pomoc pri hľadaní novej budovy
Klubu dôchodcov, prípadne
rekonštrukciu pôvodnej
- zvýšiť bezpečnosť našich detí,
namaľovaním prechodov pre
chodcov v blízkosti
predškolských a školských
zariadení
- posúdenie možnosti vytvorenia
športovo – oddychovej zóny pri
rieke Bebrava.
Tieto informácie odzneli na
stretnutí primátora s občanmi.
Úlohou každého primátora je
starať sa o to, aby občania vnímali
samosprávu ako svoju, preto
treba zvýšiť dôveryhodnosť mesta
a posilniť v občanoch pocit
spolupatričnosti. Či to tak bude,
ukáže čas. Päť mesiacov je málo
na vyhodnocovanie, ale čo je
dôležité, primátor mesta Marián
Chovanec ide po tejto ceste.
Tech. spracovanie :
Redakcia Bánovských novín

ROKOVANIE POSLANCOV MsZ
V poradí 4. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Bánovciach nad
Bebravou sa uskutočnilo v
plánovanom termíne 28. júna
2011 v spoločenskej sále MsKS na
Ul. J. Matušku. Okrem poslancov,
zástupcov mesta, mestského
úradu a pozvaných hostí sa ho
zúčastnili aj občania, ktorých
zaujímali prerokovávané témy.
Rokovanie otvoril a viedol
primátor mesta Marián
Chovanec. Po schválení programu
a návrhovej komisie poslanci
postupne prerokovali správu o
činnosti mestskej rady od
posledného zasadnutia
mestského zastupiteľstva,
informatívne správy: o stave
vymáhania pohľadávok mesta
prostredníctvom exekučných a
súdnych konaní, o stave životného
prostredia so zameraním na
verejnú zeleň, o stavebnej
pripravenosti stavieb

regionálneho významu, o stave
prevodu komunálnych bytov a
nebytových priestorov do
vlastníctva užívateľov, a o stave
likvidácie odpadu na úrovni
mesta. Ďalej vzali na vedomie plán
kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta na II. polrok
2011 a schválili plán zasadnutí
mestskej rady a mestského
zastupiteľstva tiež na II. polrok
tohto roka. V rámci
organizačných záležitostí
prerokovali návrhy doplnkov k
niektorým všeobecne záväzným
nariadeniam a poriadku
odmeňovania. V súvislosti s
poriadkom odmeňovania a v
dôsledku novely zákona č.
253/1994 o právnom postavení a
platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest poslanci
určili mesačný plat primátora
mesta. K predloženej zmene
rozpočtu mesta poslanci schválili
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doplnok týkajúci sa presunu
financií na 2 nových mestských
policajtov a navýšenia financií
futbalovému klubu. Formou
aktualizácie uznesenia prijatého
na odpredaj pozemkov v
záhradkárskych osadách bol
odpredaný pozemok 3
záhradkárom a zaktualizované
uznesenie k odpredaju pozemku o
cenu určenú znalcom. Mestské
zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie
verejnej obchodnej súťaže na
nájom a rekonštrukciu hotela
Kanada. Na základe žiadosti
Západoslovenskej energetiky
Distribúcia, poslanci schválili
odpredaj pozemkov pod
trafostanice. Ďalej sa riešilo
vysporiadanie pozemkov pre
plánovanú miestnu komunikáciu
na Pažiť a odpredaj posledného
bytu v bytovom dome s.č. 1326.
Poslancom bola predložená
žiadosť obyvateľov mestskej časti

Horné Ozorovce na zrušenie
názvu Ulice Borovičková. Pretože
nebolo jednoznačne určené nové
pomenovanie tejto ulice, bod bol z
rokovania stiahnutý. Posledným
bodom na schválenie bolo
predloženie žiadosti o
poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov na
projekt Podpora zriaďovania a
vybavenia rómskych občianskych
hliadok. V interpeláciách
poslanci tlmočili problémy
obyvateľov v obvodoch, za ktoré
boli zvolení. Rezonovali témy
nedostatočného počtu
parkovacích miest, kosenia
veľkých plôch, plánovanej
výstavby rýchlostnej
komunikácie, rozširovania
mestského rozhlasu, možnej
bytovej výstavby na sídlisku
Dubnička a realizácie použitia
získaných prostriedkov na
vybudovanie odstavných plôch,
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PREDSTAVUJEME VÁM

VEDÚCA ODBORU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Mgr. Ivana Šínska

Medzi moje obľúbené životné
kréda patrí: „Chcem mať odvahu
zdokonaliť veci, ktoré zdokonaliť
môžem“.
Priestor, ktorý sa vytvoril v
štruktúre samosprávy Mestského
úradu v Bánovciach nad Bebravou
na riadiacu pracovnú pozíciu na
odbore regionálneho rozvoja som
zaregistrovala ako príležitosť
aplikovať moje kvalifikačné
predpoklady a profesionálne
skúsenosti v prospech mesta, v
ktorom sa cítim doma.
Smerovanie odboru regionálneho
rozvoja plánujem orientovať na
ďalšie budovanie mesta.
Intenzívnejšie budeme
participovať pri príprave
motivačných podmienok pre
investorov a poskytovať
relevantné konzultácie k
investičným plánom obyvateľom
mesta a podnikateľom.
Na s t r a n e p o d n i k a t e ľ o v a
investorov, ktorí sa rozhodli
budovať na území Bánoviec som
začínala svoju kariéru. Spoločnosť
IPEC Management, ktorá
priniesla nášmu mestu obuvníkov
„Gabor“ alebo priemyselnú
fabriku na výrobu svetlometov
„Hella“, mi poskytla širokú paletu
možností na sebarealizáciu.
Zodpovednosť som niesla za
stavebný inžiniering vo všetkých
jeho fázach, rešpektovanie
stavebného poriadku a vedenie
stavebnej evidencie a archivácie.
Ďalšie povinnosti vyplývali z
vedenia filiálky spoločnosti v
Bánovciach. Skúsenosti som
zbierala aj pri vysporiadavaní
pozemkov pre priemyselné parky
v rôznych regiónoch Slovenska a
Českej republiky pre
z a h r a n i č n ý c h i n v e s t o r o v.
Nekonečné osobné pohovory a
jednania s majiteľmi pozemkov
formovali moje teoretické

oddychovej zóny a detského
ihriska na Ul. Kukučínova. Počas
diskusie sa poslanci najdlhšie
zaoberali riešením problémov,
ktoré nastali v prenájme športovej
haly občianskym združením
BHaK. Poslanci s poľutovaním
konštatovali, že ženská hádzaná
pre tento rok v Bánovciach
skončila a treba urobiť potrebné
kroky k záchrane dorasteneckých

poznatky získané štúdiom na
Univerzite Jána Amosa
Komenského v Prahe. Ako
projektový manažér som sa
podieľala pre spoločnosť
BÜROHAUS Bratislava s.r.o.,
ILBAU na realizácii mnohých
priemyselných stavieb. Niekoľko
rokov som aktívne participovala
formou stavebného inžinieringu
na investičných zámeroch
podnikateľov mesta Bánovce nad
Bebravou na samostatnej
podnikateľskej báze s podtitulom
Real estate development.
Materské povinnosti o synčeka
Tea za permanentnej asistencie
manžela som vymenila za
pracovnú pozíciu na druhej strane
podnikateľského prostredia a to v
administratíve Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Z pozície
vedúcej oddelenia investícií,
verejného obstarávania,
životného prostredia a územného
plánovania som sa úzko stretávala
s problémami, ktoré kompozične
narúšajú mozaiku verejného
života. Riešenie úloh z pohľadu
mesta môžem teraz konfrontovať
so situáciou v porovnateľných
aglomeráciách resp. sídlach
trenčianskeho kraja. Odbor
regionálneho rozvoja pod mojou
taktovkou musí implementovať
stimuly pri organizovaní
investorskej činnosti pri bytovej
výstavbe a výstavbe technickej
infraštruktúry mesta podľa
platných zákonných noriem s
prihliadnutím na požiadavky
e u r ó p s k e j l e g i s l a t í v y. Pr e
oddelenie výstavby a územného
plánovania koncepcia smerovania
rozvoja odboru regionálneho
rozvoja predpokladá aktivizovať
protekčný resp. ochranný
antikorupčný systém, ktorý bude
veľmi úzko prepojený na
disciplinárne efekty. Oddelenie sa
orientuje s ohľadom na
prehľadnosť a rýchlosť
vybavovania smerom k
spokojnosti občanov mesta. Plán
rozvoja sa sústredí na
transparentné prejednávanie
priestupkov, správnych deliktov a
zvýrazní svoju aktivitu pri
odstraňovaní čiernych stavieb.
Dôraz kladiem na zintenzívnenie
predkladania projektov pre
eurofondy a dôrazne sústreďujem
svoju pozornosť na získanie
mimorozpočtových zdrojov, ktoré
priamo súvisia s rozvojom mesta.

družstiev. Primátorovi odporučili
ukončiť nájomnú zmluvu na
športovú halu a urobiť potrebné
právne úkony s tým súvisiace.
Na záver primátor poďakoval
všetkým prítomným za účasť a
pozval ich na VIII. ročník slávností
združenia obcí Bánovecko a
otvorenie kultúrneho leta 2011 v
sobotu 2. 7. o 13.00 h v mestskom
parku.
- az -

TALENT MESTA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 2011
Posledný utorok školského roka
2010/2011 privítal vedúci odboru
školstva a mládeže Mgr. Michal
Uhrín v priestoroch mestského
úradu žiakov a v tomto roku po
prvýkrát aj študentov stredných
odborných škôl a gymnázia v
sprievode svojich učiteľov z mesta
Bánovce nad Bebravou. Za
prítomnosti primátora mesta
Mariána Chovanca a prednostu
MsÚ Ing. Juraja Gregora sa
uskutočnila slávnosť - ocenenie
žiakov a študentov vo
vedomostných, záujmovoumeleckých a športových
súťažiach pod názvom „Talent
mesta Bánovce nad Bebravou“.
Na základe vyhodnotenia, ktoré

robí každoročne KŠÚ v Trenčíne,
sa v školskom roku 2010/2011 z
našich základných škôl vo
vedomostných a záujmovoumeleckých súťažiach umiestnila
ZŠ Duklianska na druhom mieste
a ZŠ Partizánska bola piata.
V športových súťažiach sa na
prvom mieste umiestnila ZŠ
Partizánska a ZŠ Komenského na
treťom mieste.
Ocenení boli títo žiaci a ich
pedagógovia: Nina Masaryková,
žiačka VI. roč., ZŠ Duklianska,
pedagóg Mgr. Jana Michaličková,
Miriam Prievalská, žiačka IX. roč.,
ZŠ Školská, pedagóg Mgr.
Danuša Čačková, Nikola Lechová,
žiačka VIII. roč., ZŠ Partizánska,

POSLEDNÉ OBZRETIE ZA ŠKOLSKÝM ROKOM 2010/2011

Tak sme sa napokon toho 30.júna
opäť dočkali. Za nami je úspešne
ukončený ďalší školský rok,
tentoraz s číslom 2010/2011. Rok,
v ktorom bolo naše učiteľské
remeslo preverené zo všetkých
strán. Popri problémoch, ktoré
každoročne ovplyvňujú život školy
ako sú klesajúca populačná krivka
a stále menšie počty žiakov v
školách, ekonomická a finančná
kríza a s nimi spojený nedostatok
finančných prostriedkov; kultúrna
a hodnotová kríza spoločnosti ako
aj kríza rodiny a s tým spojený
nárast výchovných problémov
našich žiakov; stále chýbajúce
učebnice a neustále sa meniaca
legislatíva do školstva zasiahli v
uplynulom roku najmä zmeny,
ktoré sa udiali v politickej
reprezentácii našej krajiny. Po
parlamentných voľbách došlo k
zmene vládnej elity a toto je vždy
spojené s novými očakávaniami.
Rozbehnutá reforma školstva bola
a zrejme aj bude korigovaná tak,
aby sa naplnili vízie nového
vedenia rezortu. Nové je aj vedenie
nášho mesta s vlastnými
predstavami o fungujúcom
š k o l s t v e . Na p r i e k v š e t k ý m

zmenám a problémom však hádam
môžeme skonštatovať, že s
pohľadu bánovských škôl máme za
sebou rok úspešný. Jedna ZŠ bola
zrekonštruovaná (ZŠ
Komenského), rekonštrukcia
druhej (ZŠ Duklianska) sa
úspešne rozbehla. V našej ZŠ (ZŠ
Partizánska) úspešne finišuje
implementácia projektu „Premena
tradičnej školy na modernú“, kde
čerpáme nemalé prostriedky z ESF.
Víťazne tiež dopadlo tradičné
vyhodnotenie úspešnosti škôl
Trenčianskeho kraja v súťažiach,
keď v športových súťažiach naše
školy obsadili 1. miesto (ZŠ
Partizánska) a 3. miesto (ZŠ
Komenského), v súťažiach
vedomostných bola ZŠ Duklianska
prvá a ZŠ Partizánska piata. V
konfrontácii s takmer 200 školami
sú to nádherné výsledky, ktoré veľa
napovedajú o kvalite našej práce.
Školský rok 2010/2011 je teda
minulosťou. Je potrebné si
oddýchnuť, zrelaxovať, zabudnúť
na všedné pracovné problémy. A
pripraviť sa na nový školský rok
2011/2012.
Te d a , v e s e l é
prázdniny milí žiaci, vydarené
dovolenky milí kolegovia!
- PhDr. Ján Lobotka -

pedagóg Mgr. Jozef Malinký, Lenka
Jakušová, žiačka IX. roč., ZŠ
Komenského, pedagóg Mgr.
Darina Botková, Ľubomír Zelenák,
žiak, 8. roč., ZŠ Gorazdova,
pedagóg Mgr. Nadežda Kyselicová,
Ria Gehrerová, študentka 3. roč,
Gymnázium Janka Jesenského,
pedagóg Mgr. Mária Škultétyová,
Adam Tunega, študent 1.roč. v
odbore strojárstvo, Stredná
odborná škola Farská 7, pedagóg
Ing. Dagmar Varhaníková, Zuzana
Puchorová, čerstvá absolventka
študijného odboru pracovník
marketingu so zameraním na
cestovný ruch Stredná odborná
škola Juraja Ribaya, pedagóg Ing.
Zuzana Tomová. - Mgr. M. Uhrín -

SČÍTANIE
JE SKONČENÉ

Dňa 6. júna sa skončila z pohľadu
obyvateľa najdôležitejšia časť
sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011. Napriek tomu, že
samotný proces sčítania bol od
začiatku sprevádzaný určitými
nejasnosťami, a dokonca aj
rozpormi na strane štátu, mesto
Bánovce nad Bebravou zvládlo to,
čo sa od neho očakávalo v plnom
rozsahu. V tretí júnový piatok
posledný z 55 sčítacích komisárov
odovzdal výsledky svojho
zisťovania zástupcom štatistického
ú r a d u . Po d ľ a p r e d b e ž n ý c h
neoficiálnych výsledkov mesto
Bánovce n. B. zaznamená pokles
počtu obyvateľov zistených
sčítaním, oproti počtu obyvateľov
vedených v evidencii obyvateľov
mesta. Počet obyvateľov zistených v
májovom sčítaní by mal byť
podkladom pri rozdeľovaní financií
obciam a mestám. Obyvatelia, ktorí
sa odmietli sčítať, nevedomky
spôsobia zníženie príjmov
mestského rozpočtu od štátu.
Zníženie výnosu dane z príjmov
fyzických osôb (podielových daní)
vyplácaných mestu podľa počtu
obyvateľov bude mať vplyv na chod
celého mesta a možnosti
zabezpečovania úloh mesta. -az-
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