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20 ROKOV EXISTENCIE MSP MESTO V OHROZENÍ

September je mesiac, ktorý sa nám
spája so začiatkom školského roka.
Pred 20 rokmi bol september aj
začiatok vzniku Mestskej polície
Bánovce nad Bebravou. Za toto

obdobie bolo pracovníkmi
mestskej polície vykonanej mnoho
poctivej práce na ochranu života,
zdravia a majetku občanov a
mesta. Náčelník MsP JUDr. Dušan

Senčík privítal vo svojom príhovore
prítomných mestských policajtov a
pozvaných hostí a v krátkosti
prešiel históriou MsP od vzniku až
po súčasnosť. Zablahoželať k 20.
výročiu MsP prišiel primátor mesta
Marián Chovanec, Ing. Mária
Hajšová, zástupkyňa primátora,
Ing. Juraj Gregor, prednosta MsÚ,
Ing. Monika Geletová, prednostka
ObÚ, pplk. Mgr. Miloš Šagát,
riaditeľ OR PZ, jeho zástupca pplk.
Miroslav Zaťko, riad. odboru
poriadkovej a dopravnej polície a
riaditeľ OR HaZZ Ing. Jaroslav
Šlosár. Pri príležitosti tohto výročia
primátor Marián Chovanec ocenil
plaketou a diplomom 6

KAM KRÁČAŠ, BÁNOVSKÁ HÁDZANÁ?
zmenila a z pekných rečí vedenia
klubu o rozvoji hádzanej v meste
ostali len trosky. Podarilo sa im to, čo
nikomu pred nimi. Nielenže oklamali
primátora, ale zničili tradíciu, ktorá
sa budovala od roku 1961.
Nasledovala erupcia článkov v
novinách a na stránke klubu, kde pán
Katrinec prezentoval svoje tvrdenia:
- že "urobil v športovej hale za svoje
peniaze osvetlenie"
- že "v Bánovciach a okolí sa nenašiel
sponzor, ktorý by mal záujem
investovať do hádzanej"
- že "naďalej bude financovať
mládežníckú hádzanú " a ďalšie.
Mám pred sebou na stole čestné
vyhlásenie majiteľa firmy ELUN,
ktorá robila osvetlenie v hale a ktorej
dodnes pán Katrinec dlhuje čiastku
viac ako 11.000€. Viem, ako
korektne sa stavia k podpore
hádzanej v meste firma Gabor, ktorá
platila náklady na dopravu a vidím,

ako sa vedenie BHaKu stavia k
mládeži, ktorá začala hrať súťaž len
vďaka zanietenosti a zodpovednosti
členov športovej komisie p. Nagya a
p. Makýša.
Chcem opraviť tvrdenie p. Katrinca,
že na mládežníckú hádzanú ročne
mesto poskytlo čiastku nie 5280€ ale
6222€. Pán Katrinec vo svojom
vyhlásení tvrdí, ako vzorne
reprezentovali mesto. Osobne som sa
zúčastnil rokovania Disciplinárnej
komisie na Slovenskom zväze
hádzanej a ako primátor som sa
hanbil za prešľapy, ktoré vedenie
BHaKu za posledný rok narobilo.
Veľmi dôkladne som dal skontrolovať
hospodárenie s finančnými
prostriedkami v športovej hale od
roku 2008 a musím konštatovať, že
bývalý prevádzkovateľ Jednota Sokol,
ktorého pán Katrinec neustále
napáda, vyúčtoval všetky mestom
poskytnuté prostriedky do

reprezentantky v ženách (Antalová,
Kováčová), v juniorkách a kadetkách
(Rychtárechová, Čížová, Komadová,
priatelia!!!
Dlho som rozmýšľal, či vôbec Janáčová). Mimochodom, všetky
reagovať na vyjadrenie Ivana m e n o v a n é b o l i n a š e
Katrinca v Europrofite zo dňa 12. 9. odchovankyne!!! Okrem nich sa cez
2011. Avšak z úcty k tým, ktorí päť náš klub do svetovej hádzanej
desaťročí budovali bánovskú ženskú dostala Lydka Fábryová-Jakubisová
hádzanú a ktorí sa dožili, prípadne (Nemecko a reprezentácia), Ľubica
nedožili dnešného stavu, som si sadol Kuklová (Slávia Praha). Ďalšia naša
k počítaču a dovolím si dať týmto odchovankyňa Zuzka Hollá pôsobí v
odpoveď na tvrdenia človeka, ktorý Michalovciach a je stabilnou členkou
od svojho "úspešného" pôsobenia pri reprezentácie Slovenska. Vám asi
koníkoch v Motešiciach, prišiel robiť tieto mená nič nehovoria, pretože
veľkú hádzanú do Bánoviec. Hneď na p o d ľ a v á s v e ľ k á h á d z a n á v
začiatku svojho vyjadrenia pán B á n o v c i a c h z a č a l a a ž v a š i m
Katrinec tvrdí, že :"...v roku 2009 príchodom. Vždy sme sa snažili
dorast neexistoval a základňa žiačok r e p r e z e n t o v a ť m e s t o n a p o l i
bola mizerná." Keď Jednota Sokol športovom a nie na poli mediálnom
odovzdávala súťažnú licenciu f o r m o u u r á ž o k d l h o r o č n ý c h
novému klubu BHaK podľa zmluvy funkcionárov SZH a rozhodcov, ako
prešlo do novovytvoreného klubu 23 to bolo vo vašom prípade. K vášmu
hráčok družstva žien plus skupina tvrdeniu: Po týchto skúsenostiach
dorasteniek, ktoré potom v sezóne som sa rozhodol v sezóne 2011-2012
2009-2010 tvorili "A" družstvo žien nefinancovať ďalej klub bez podpory
(1.liga) a "B" družstvo žien (2. liga). mesta. Vedenie mesta si asi myslelo,
Okrem týchto družstiev bolo v klube že som povinný financovať hádzanú v
silné družstvo starších žiačok Bánovciach. Vaše vyjadrenie na
(trénerka N. Paulovičová), ktoré som klubovej stránke 20. 6. 2011, hovorí
mimochodom prvé dva roky trénoval o niečo inom, čo je len ďalšie
osobne a družstvo mladších žiačok potvrdenie, toho, ako sa zamotávate
(trénerka N. Spaščuková). Dnes je v do svojich vlastných klamstiev.
klube 10 dorasteniek a 16 žiačok a to Citujem: "Nakoľko z každej strany
je podľa mňa mizerná situácia! počujem "zaručené" správy o tom,
Jediná vec, s ktorou súhlasím vo prečo ženy v tomto ročníku nebudú
vyjadrení Ivana Katrinca je úspech hrať v ženskej zložke, vydávam toto
dosiahnutý so ženami (3. miesto). v y h l á s e n i e . . . D ô v o d o m s ú
Avšak tento je následne negovaný rozhodnutia Disciplinárnej komisie
ješitným odhlásením zo súťaže. SZH (Slovenského zväzu hádzanej),
Namiesto tohtoročných osláv 50. ktoré mne, ako osobe dalo finančnú
výročia založenia ženskej hádzanej v pokutu za to, že som sa verejne
meste, pochovali ženskú hádzanú a vyjadril, že v komisiách a medzi
znevážili nielen moju 20-ročnú ľ u ď m i , k t o r í t a m z o s t a l i p o
prácu, ale i prácu desiatok ďalších konferencii, je korupcia. Zato som
trénerov a funcionárov. T. Dubrovay, dostal pokutu 1500 €, ktorú som
M. Schwarz, Ľ. Hoos a ďalší, ktorí už odmietol zaplatiť. Odmietol som
nie sú medzi nami, sa musia v hrobe financovať nezmyselnou pokutou
obracať! Aj bez vás, pán Katrinec, SZH a splácať dlh SZH, ktoré
sme v minulosti reprezentovali narobilo predošlé vedenie. Preto som
mesto: 2000-2001 extraliga, 2003- sa rozhodol ďalej nefinancovať
2006 (tri sezóny) WHIL, dvakrát ženskú zložku..." Kto je teda na vine?
striebro a raz majsterky Slovenska v Mesto, alebo vaša neochota zaplatiť
súťaži stredných škôl, mali sme zväzu pokuty? Treba sa už konečne

rozhodnúť! Na margo vášho tvrdenia
voči rodičom detí:" Je ale zarážajúce,
že ste ohlásili prestup k poslancovi R.
Makýšovi, tomu, čo zrušil v Uhrovci
celú mládežnícku hádzanú!!!
V Uhrovci mládežnícka hádzaná
zrušená nebola. Mládež trénuje pod
vedením kvalifikovanej trénerky, žiaľ
rozpočet obce nám neumožňuje
prihlásiť družstvá do súťaže. A
mimochodom, ku mne ako k
poslancovi nikto neprestupuje, ja nie
som majiteľom žiadneho klubu.
Dúfam len, že rodičia si nájdu čas
vyjadriť sa, ako to bolo v roku 2009,
keď mládež prestupovala zo Sokola
do BHaKu, ako boli oklamaní
falošnými sľubmi vtedajších
štatutárov novovytvoreného klubu
BHaK. K vášmu tvrdeniu, že BHaK
preberal dlh tohto klubu (myslená
Jednota Sokol) 2. 6. 2009 vo výške
7977,86€. Tvrdiť, že BHaK preberal
od Jednoty Sokol nejaký dlh je viac
ako zavádzajúce. Po prvé ste preberali
nie dlh, ale nedoplatok na športovej
hale, nie od Jednoty Sokol, ale od
firmy Byttherm. Po druhé tento
nedoplatok ste postupne uhradili, tak
ako to bývalo každý rok predtým, z
narozpočovaných finančných
prostriedkov na prevádzku športovej
haly (a nie z vlastných financií), čo
bolo jednoznačne preukázané na
stretnutí všetkých zainteresovaných
strán u primátora mesta 31. 8. 2011.
Toto stretnutie bolo zvolané na váš
podnet, žiaľbohu ste nenašli odvahu
sa ho zúčastniť. Asi preto, lebo týždeň
predtým ste sľúbili, že ak bude
preukázaná pravdivosť našich
tvrdení, tak podpíšete prestupové
lístky všetkým deťom. Takto ich
môžete ďalej držať ako rukojemníkov
vo svojej hre. Musím sa vyjadriť aj na
margo vašich invektív voči kolegovi
Nagyovi. Jeho tvrdenia, pri ktorých
som bol prítomný, vychádzali len a len
z citácie mediálne zverejnených správ
v denníku Šport z 2. 7. 2011 pod
názvom "Hádzanárka roka s dvoma
deťmi na dlažbe!", kde sama Bebe
Tothová potvrdzuje, že dva mesiace

Vážení spoluobčania, fanúšikovia

hádzanej!
S veľkým úžasom som čítal
vyjadrenie pána Ivana Katrinca, v
ktorom okrem iného napáda aj
vedenie mesta. Nadobudol som
dojem, že vedenie mesta je
spoluzodpovedné za súčasný stav
ženskej hádzanej v Bánovciach.
Od nástupu do svojej funkcie som sa
snažil vytvárať v rámci finančných
možností mesta čo najlepšie
podmienky pre všetky športy,
hádzanú nevynímajúc. Takmer pol
roka sme pravidelne komunikovali s
vedením hádzanárskeho klubu
BHaK o ďalších perspektívach a
rozvoji tohto športu v meste. Dospeli
sme k dohode a družstvo žien bolo na
základe toho prihlásené do WHIL
(viď. článok na vašej klubovej stránke
zo dňa 1. 6. 2011). Na moje
prekvapenie o pár dní sa situácia

Vážení

občania, športoví

príslušníkov, ktorí odpracovali v
tejto organizácii celých 20 rokov.
Náčelník MsP JUDr. D. Senčík
povedal: “Mojím cieľom je
vybudovať pružnú, poctivú, akčnú
a zákonnú políciu, ktorá bude
pracovať na pevných zásadách
plnenia si svojich povinností,
chrániť záujmy mesta a jej
obyvateľov, zachovávať ústavu,
zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy tak, ako
je uvedené v Sľube príslušníka
mestskej polície. Najväčším
meradlom kvality práce MsP však
vždy zostane spokojnosť občanov
mesta“.
- ab -

posledného centu. Dúfam, že to isté
budem môcť skonštatovať aj v
prípade BHaKu. Som rád, že
mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo
zriadenie príspevkovej organizácie,
ktorá sa bude o.i. zaoberať správou a
prevádzkou športových objektov,
medzi ktoré patrí aj mestská
športová hala. Tá hala, ktorá
posledné dva roky v minimálnom
rozsahu slúžila verejnosti a aj to za
nezmyselne vysokú čiastku na
hodinu. Môžem všetkým občanom
sľúbiť, že prvé kroky k náprave tohto
stavu sa už urobili a ďalšie budú
nasledovať. Prosím len o trochu
trpezlivosti, pretože v športovej hale
je potrebné vykonať množstvo
drobných opráv a odstrániť
nedostatky, ktoré nám zanechal jej
posledný prevádzkovateľ BHaK.
Na záver chcem všetkých
priaznivcov hádzanej uistiť, že z
postu primátora urobím maximum
pre znovuvytvorenie družstva žien a
jeho zapojenie do súťaže už v
budúcej sezóne. Marián Chovanec,
primátor mesta
nedostala výplatu, že klub neplatil
nájom za jej byt a že dnes už ľutuje, že
išla do Bánoviec. Napádate človeka,
ktorý spravil pre bánovskú hádzanú
podstatne viac ako vy a ktorému
záleží na jej "znovupostavení sa na
nohy". A čo sa týka hospodárenia
vášho klubu s mestskými peniazmi
budem citovať záverečnú časť správy
hlavného kontrolóra mesta:
"Primátor mesta písomne vyzval
predsedu klubu k predloženiu
dokladov potrebných k zúčtovaniu
poskytnutých prostriedkov v
termíne do 22. 8. 2011. Zástupca
BHaK Gabor ich doniesol k
nahliadnutiu vedúcej finančného
oddelenia nekompletné, bez
peňažného denníka, bankových
výpisov a nakoľko sa jednalo i o
platby v hotovosti aj pokladne dva
dni po stanovenom termíne.
Nasledujúci deň som prvotné
doklady preveril a na základe
zistených skutočností konštatujem,
že preukaznosť dokladov nebolo
možné skontrolovať, čím došlo k
porušeniu Zák. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve a preto doporučujem
primátorovi mesta pozastaviť v
zmysle uvedených zmlúv čerpanie
akýchkoľvek prostriedkov do
vykonania nápravy. V prípade, že
klub nesplní zmluvné požiadavky na
preukázanie do konca kalendárneho
roka, nastane porušenie Zák.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách v územnej samospráve, z
čoho mestu vyplýva povinnosť žiadať
poskytnuté peňažné prostriedky
vrátiť i s úrokom z omeškania." To je
to vaše transparentné financovanie,
ktoré ste o.i. sľúbili rodičom detí v
roku 2009!!! Nám v tomto spore ide
od začiatku len a len o hádzanú a
verím, že na vyjadrenie nájdu
odvahu všetky zainteresované
strany, ktoré ste napadli, mesto
B á n o v c e n . B .v z a s t ú p e n í
primátorom, firma Byttherm a
hlavne rodičia detí.
-Ing.Richard Makýš-

Dňa 14. 9. 2011 o 10.00 h došlo pri pravidelnej technickej údržbe
zimného štadiónu Bánovce nad Bebravou v kompresorovni
chladiaceho zariadenia k úniku bližšie neurčeného množstva NH3. Pri
úniku NH3 došlo k zraneniu jednej osoby vykonávajúcej údržbu
objektu a jedného zamestnanca zimného štadiónu. Následne bol
spustený automatický systém vyrozumenia funkcionárov a
zamestnancov objektu, pričom bol spustený aj autonómny systém
varovania obyvateľstva.
Tak znela prvá informácia pre všetky záchranné zložky v našom meste a
okolí. Našťastie išlo o súčinnostné cvičenie, organizované Obvodným
úradom Bánovce nad Bebravou v spolupráci s MsÚ Bánovce n. B., OR
HaZZ, OR PZ SR, zimným štadiónom, MsP, ZŠ Ul. Partizánska,
Záchrannou zdravotnou službou Bánovce nad Bebravou a
Koordinačným strediskom IZS Trenčín. Takéto cvičenie je dôležité pre
overenie varovania a vyrozumenia osôb, orgánov a organizácií, pre
praktické precvičenie a zdokonalenie organizácie a súčinnosti
krízového štábu mesta so základnými záchrannými zložkami pri
odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti po vyhlásení
mimoriadnej situácie. Prítomné integrované zložky záchranného
systému, žiaci ZŠ Ul. Partizánska, obyvatelia danej lokality si prakticky
precvičili evakuáciu školy, prípadnú evakuáciu mesta, odstraňovanie
následkov úniku čpavku, uzatvorenie priestorov s riešením odklonu
dopravy, koordináciu krízového štábu mesta s inými zložkami, ako
napr. operátorov Koordinačného strediska IZS Trenčín. Zásahy sa
vykonávali v plnom nasadení všetkých prítomných zložiek - hasičov,
policajtov, zdravotníkov záchranárov a boli sledované poverenými
osobami. Na záver po ukončení cvičenia vyhodnotili nadväznú
spoluprácu všetkých prítomných zložiek, vyzdvihli klady i nedostatky,
ktoré sa dajú takýmito cvičeniami odstrániť a v prípade reálneho zásahu
sa im dá vyvarovať.
- ab -

Dovoľujeme si predložiť touto cestou
stanovisko trénerov a rodičov mládeže
klubu BHaK k vyjadreniu p.Katrinca
a k celkovej situácii v mládežníckej
hádzanej.
Dievčatá BHaKu sa 1. miestom v
krajských majstrovstvách
prebojovali na
majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa konalo v
Michalovciach. Na uvedené MS sa
veľmi tešili. Tu chceli dokázať svoju
lásku, oddanosť a obetavosť k
hádzanej. Z dôvodu organizačného
zlyhania zo strany klubu sme do
diania MS v Michalovciach skoro
neodcestovali, nakoľko zodpovední
funkcionári klubu nezabezpečili ml.
žiačkam potrebnú dopravu pre
odchod do miesta konania. Vďaka
slušným ľuďom, ktorí sa ešte
nachádzajú v našom meste, sme
mohli odcestovať, ale s oneskorením
sme sa dostali do Michaloviec. Zo
strany klubu sme neboli vôbec
informovaní o spôsobe financovania,
zabezpečenia stravy a ubytovania.
Klub nám na cestu neposkytol ani
cent. Pri našom odchode nebol nikto
z kompetentných funkcionárov a
nikomu sa ani nedalo dovolať, nikto
sa o dievčatá počas celých MS v
Michalovciach nezaujímal. Aj
napriek všetkým prekážkam a
nedostatkom dievčatá vybojovali
krásne 3. miesto. Týmto spôsobom ,
by sme chceli poďakovať vedeniu
Iuvety Michalovce, ktoré nám vyšlo
maximálne v ústrety vo všetkých
smeroch a bolo ochotné čakať na
naše družstvo. Po zisku bronzových
medailí doposiaľ nikto z klubu
dievčatám nezagratuloval!!!
Nás to však neprekvapuje. Veď počas
celej sezóny sa vedenie klubu
nezaujímalo o mládež, viazlo
vybavovanie dopravy na zápasy. Čo sa
týka turnajov, tak od roku 2009 sa
dievčatá zúčastnili turnajov v
Karvinej 2009, 2010, ktoré boli
hradené z prostriedkov mesta a
zvyšok si dievčatá doplácali. Na

turnaj v Brezovej sa dievčatá tiež
skladali a klub zaplatil len štartovné.
Na jar 2010 sme hrali na turnaji v
Kunoviciach, kde nám klub prispel
čiastkou 20 € na štartovné. Na
ostatné sa dievčatá opäť skladali.
Pravdou je, že doprava tentokrát bola
zabezpečená, šofér sa však opil, rozbil
v areáli ubytovania zariadenie a z
miesta odišiel. A opäť sa vybavovala
nová doprava, aby sme vôbec mohli
dostať domov.
Čo sa týka športového vybavenia
žiačok, to sme si zabezpečovali
prostredníctvom sponzorov, hlavne
nám pomohla firma HYDROS a jej
majiteľ p. Košík. Klub nám okrem
lôpt, ktoré nám aj tak už zobral, nedal
nič z potrebnej výstroje pre hru
(súpravy, lekárnička, dresy, spreje,
lep, pásky...).
Autobusy, ktoré klub objednával, boli
v dezolátnom stave. Nebol problém
stratiť po ceste aj koleso! Na tieto
skutočnosti bol p.Katrinec
upozorňovaný, ale bez výsledného
efektu. Z týchto všetkých skutočností
jasne vyplýva, aká bola starostlivosť o
mládež zo strany vedenia klubu. O
všetko sa starali tréneri, vedúci
družstiev v spolupráci s rodičmi.
Dnes veľmi ľutujeme krok, ktorý sme
urobili v roku 2009, keď sme
neprezieravo prešli z Jednoty Sokol
do BHaKu. Musíme s poľutovaním
skonštatovať, že sme boli vtedy
oklamaní a dnes sú naše deti
rukojemníkmi v hre, ktorú hrá
p.Katrinec. Na záver chceme ešte
pripomenúť, že keď hráčky
prestupovali pred dvoma rokmi z
Jednoty Sokol do BHaKu tak išli
„zadarmo“ a teraz, keď chcú rodičia,
aby išli späť do materského klubu, tak
pýta vedenie BHaKu za nich
výchovné a to v hodnote cca 400 € za
každú hráčku! Síce vedenie klubu na
čele s Ivanom Katrincom a MUDr.
Helenou Wágnerovou má na to
právny nárok, ale sa pýtame, čo
znamená pre nich slovo morálka?

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. 80/2011, bod 1., zo dňa 28.06.2011, 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.
Obchodnej verejnej súťaži sa môže zúčastniť právnická osoba alebo fyzická
osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má finančné krytie na úhradu nájomného a
realizáciu zhodnotenia a modernizáciu nebytového priestoru s tým, že
zhodnotenie, najneskôr ku dňu ukončenia nájomnej zmluvy prejdú do
vlastníctva mesta. Každý navrhovateľ môže podať len jeden návrh nájomnej
zmluvy.
Rozhodujúcim kritériom je cena priemerného nájomného, pričom
minimálne výška nájomného je 27,06 €/m2/rok za 1 m2 pri celkovej výmere
predmetu nájmu 678,4 m2, s každoročnou valorizáciou nájomného v súlade
VZN Mesta Bánovce n. B. č. 75, v takom stave v akom sa ku dňu uzatvorenia
nájomnej zmluvy objekt nachádza s možnosťou započítania časti nájomného
do výšky 50% sumy nájmu, počas doby trvania nájmu, zápočtom so
zhodnotením vykonaným nájomcom a to až do celej hodnoty technického
zhodnotenia.
Lehota na podanie písomného návrhu na uzavretie zmluvy je 19.10.2011 do
12.00 h.
Písomný návrh spolu s návrhom nájomnej zmluvy podávajte v obálke
označenej heslom „Obchodná verejná súťaž - hotel“ osobne v podateľni
mesta (sekretariát primátora mesta), alebo zaslať poštou na adresu Mesto
Bánovce n. B., Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce n. B.
Obhliadka uvedených nehnuteľností sa uskutoční na požiadanie uchádzača.
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.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Daniela Šipková, Peter Zajac a Ing.
Lucia Strelková, Ing. Ľubomír Vavrík
a Jana Kapková, Ing. Rudolf Danaj a
Narodili sa: Natália Chalmovanská, Ing. Izabela Janáčová, Lukáš Števica a
Sabína Bašková, Šimon Jakubík, Alena Podobová, Alena Heriánová a
Martin Reško, Alek Bajzík, Tamara Ján Doleš.
Škultétyová, Pavol Kovalíček, Vanesa
Šimúnová, Róbert Švec, Matej Opustili nás: ...Štefánia Bezáková
Strapek, Samuel Maximilián Štanga, rod. Valachová 1933, Barbora
Adriana Valášková, Aleš Marko.
Kyselicová rod. Čepejová 1935,
Uzavreli manželstvo: Peter Kolarovič Stanislav Šedina 1957, Miroslav
a Alexandra Motúzová, Filip Briška a Žitňan 1946, Mária Poništová rod.
Katarína Verešová, Peter Gorbár a Holienčinová 1934,
Katarína Valachová, Peter Mišinec a Dominik Bubla 1932.

PONUKA NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV PONUKA NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, IČO: 00 310 182, zastúpené primátorom mesta p. Mariánom
Chovancom, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad
Bebravou č. 117/2011 zo dňa 6.9.2011, ponúka možnosť uchádzať sa o
nájom nebytových priestorov na prízemí

Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, IČO: 00 310 182, zastúpené primátorom mesta p. Mariánom
Chovancom, v zmysle uznesenia Mestskej rady v Bánovciach nad Bebravou č.
35/2011 zo dňa 7.6.2011, ponúka možnosť uchádzať sa o nájom nebytových
priestorov 1. poschodie

v Dome služieb na Nám. Ľ. Štúra 7/7, k.ú. Bánovce nad Bebravou,
vo vlastníctve mesta Bánovce nad Bebravou.

v Dome služieb na Nám. Ľ. Štúra 7/7, k.ú. Bánovce nad Bebravou, vo
vlastníctve mesta Bánovce nad Bebravou.

Ide o: č. 1 nebytový priestor na prízemí o podlahovej ploche 45 m2 za
minimálny nájom 150 €/m2/rok, s každoročnou valorizáciou, nachádzajúci
sa na prízemí a pozostávajúci z predajnej plochy, skladového priestoru, soc.
zariadenia. Vstup do predajne je z podlubia, čelné výklady priamo smerujú do
námestia. Náklady spojené s užívaním (energie) si bude uhrádzať budúci
nájomca na vlastné náklady.
č. 2 - priestory na prízemí o podlahovej ploche 40,6 m2 za minimálny nájom
50 €/m2/rok, s každoročnou valorizáciou, nachádzajúci sa na prízemí a
pozostávajúci z predajne a dvoch priestorov, ktoré môžu slúžiť ako skladové
priestory. Vstup do predajne je z podlubia Domu služieb. Náklady spojené s
užívaním (energie) si bude uhrádzať budúci nájomca na vlastné náklady.
č. 3 priestory na prízemí o podlahovej ploche 53 m2 za minimálny nájom 50
€/m2/rok, s každoročnou valorizáciou, nachádzajúci sa na prízemí a
pozostávajúci z jednej hlavnej miestnosti. Vstup do predajne je zo zadnej
strany Domu služieb, kde sa nachádza parkovisko pre osobné motorové
vozidlá. Náklady spojené s užívaním (energie) si bude uhrádzať budúci
nájomca na vlastné náklady.
Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť osobne ( do podateľne
mestského úradu 1.poschodie ) alebo poštou v zalepenej obálke s označením:
„Neotvárať nájom nebytových priestorov na prízemí Dom služieb č. 1“
„Neotvárať nájom nebytových priestorov na prízemí Dom služieb č. 2“
„Neotvárať nájom nebytových priestorov na prízemí Dom služieb č. 3“
na adresu : Mestský úrad Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
v lehote do 5. 10. 2011 do 12.00 h
Bližšie informácie o stavbe, príp. o možnej obhliadke nebytových priestorov
získate u:
Mgr. Renaty Šujanovej, č.t. 038/7603517. Mesto Bánovce nad Bebravou si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a neuzavrieť nájomnú
zmluvu so žiadnym uchádzačom.

Ide o: č. 1 - priestory na 1.poschodí o podlahovej ploche 32,5 m2
č. 2 - priestory na 1.poschodí o podlahovej ploche 54,29 m2.
Minimálna cena nájmu za 1 m2/rok je: 50 €/m2/rok s každoročnou
valorizáciou s tým, že energie si bude uhrádzať uchádzač na vlastné náklady.
Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť osobne ( do podateľne
mestského úradu 1.poschodie ) alebo poštou v zalepenej obálke s označením:
„Neotvárať nájom nebytových priestorov Dom služieb č. 1“
„Neotvárať nájom nebytových priestorov Dom služieb č. 2“
na adresu : Mestský úrad Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
v lehote do 5. 10. 2011 do 12.00 h
Bližšie informácie o stavbe, príp. o možnej obhliadke nebytových priestorov
získate u:
Mgr. Renaty Šujanovej, č.t. 038/7603517. Mesto Bánovce nad Bebravou si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a neuzavrieť nájomnú
zmluvu so žiadnym uchádzačom.

MESTSKÁ
POLÍCIA
Dňa 31. 08. o 3.00 h bola hliadka
MsP privolaná na letné kúpalisko
Pa ž i ť , k d e s t r á ž n i k v i d e l
prechádzať cez oplotenie
kúpaliska 2 osoby. Na mieste
hliadka zaistila M. V. aj s
priateľkou bytom Partizánske,
ktorí sa išli okúpať. Priestupok
vyriešený na mieste blokovou
pokutou.

Dňa 4. 9. o 23.00 h hliadka MsP pri
svojej pracovnej činnosti zistila
poškodené zábradlie na kruhovom
objazde na sídlisku Dubnička. Bola
vyrozumená hliadka OOPZ
Bánovce, ktorá s hliadkou ODI
vypátrala vodičku osobného
motorového vozidla z V. Chlievan,
ktorá riadila pod vplyvom
alkoholu. Priestupok je v štádiu
riešenia.

PONUKA NA NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, IČO: 00 310 182, zastúpené primátorom mesta p. Mariánom
Chovancom, v zmysle uznesenia Mestskej rady v Bánovciach nad Bebravou č.
35/2011 zo dňa 7.6.2011, ponúka možnosť uchádzať sa o nájom, prípadne
rekonštrukciu a zhodnotenie nebytových priestorov
časti budovy postavenej na parc.č. 1939, súpisné číslo 25/10 s miestnym
názvom

„Budova práčovne STRED“,
na Ul. Hollého, k.ú. Bánovce nad Bebravou, vo vlastníctve mesta Bánovce nad
Bebravou. Minimálna cena nájmu za 1 m2/rok je : 30 €/m2/rok s
každoročnou valorizáciou s tým, že energie si bude uhrádzať uchádzač na
vlastné náklady.
Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť osobne ( do podateľne
mestského úradu 1.poschodie ) alebo poštou v zalepenej obálke s označením :
„Neotvárať nájom nebytových priestorov Budova práčovne STRED“
na adresu : Mestský úrad Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
v lehote do 5. 10. 2011 do 12.00 h
Bližšie informácie o stavbe, príp. o možnej obhliadke nebytových priestorov
získate u :
Mgr. Renaty Šujanovej, č.t. 038/7603517. Mesto Bánovce nad Bebravou si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a neuzavrieť nájomnú
zmluvu so žiadnym uchádzačom.
primátor mesta
Marián Chovanec
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