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26. september 2011

REKONŠTRUKCIE ŠKÔL Z FONDOV EÚ

Školský rok sa už začal a niektoré
zo škôl sa ešte stále rekonštruujú.
Ako sme Vás informovali v
predchádzajúcich článkoch
Bánovských novín, mestu Bánovce
n. B. boli schválené 3 projekty z
fondov EÚ na rekonštrukciu a
vybavenie škôl. Financie boli
získané z Regionálneho
operačného programu. Sú to tieto
školy: Základná umelecká škola s
názvom projektu: Skvalitnenie
poskytovaných služieb v oblasti
umeleckého vzdelávania v celkovej
sume 1 041 388,46 EUR. Cieľom
projektu je skvalitnenie
poskytovaných služieb v ZUŠ

Dezidera
Kardoša
prostredníctvom rekonštrukcie a
modernizácie budovy vrátane
obstarania jej vybavenia.
Špecifickým cieľom je zníženie
energetickej náročnosti školského
zariadenia, zlepšenie prístupu k
vzdelaniu imobilným a rozšírenie
možností moderného vzdelávania
v rámci Informačno komunikačných technológií.
Momentálne sa ukončuje výber
dodávateľa na komplexnú
rekonštrukciu zariadenia.
Predpokladané fyzické ukončenie
projektu je november 2011. Ďalšia
rekonštrukcia základnej školy

n
en

Duklianska 1 s názvom:
Rekonštrukcia ZŠ Duklianska 1,
Bánovce n. B. za účelom zníženia
energetickej náročnosti a zvýšenia
bezpečnosti prevádzky v celkovej
sume 957 536,58 EUR. Na základe
podpísanej zmluvy s Riadiacim
orgánom a odovzdania staveniska
začala komplexná obnova aj tejto
školy na jar tohto roku. Predpoklad
ukončenie projektu je leto 2012.
Rekonštrukcia objektov ZŠ je z
pohľadu technologickej úrovne a
akceptácie spoločenských a
životných potrieb vedomostnej
ekonomiky nevyhnutná. Aktivity
projektu sú predpokladom pre

kvalitný vzdelávací proces,
zvýšenie úrovne poskytovaných
služieb, zvýšenia bezpečnosti, pre
dosiahnutie zníženia energetickej
náročnosti objektov a zníženie
dopadov na životné prostredie.
Jednou z prvých zrekonštruovaných škôl je ZŠ Komenského s
názvom projektu: Modernizáciu a
rekonštrukciu Základnej školy
Komenského v celkovej sume 952
333 EUR. Škola je už momentálne
f y z i c k y u k o n č e n á . Tr e b a
zdôrazniť, že po fyzickej realizácií
sa projekty z fondov EÚ
monitorujú ešte ďalších 5 rokov.
-orr-
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VÝSTAVA OBRAZOV
Meno Stano Filin Bánovčania
poznajú. Snáď ešte lepšie poznajú
jeho obrazy. Maľuje prírodné
scenérie, zátišia, ale
predovšetkým domy, uličky.
Rodák z Timoradze, už niekoľko
desaťročí žijúci v našom meste,
nezaprie svoje korene. Malebné
dedinky, čarovné zákutia, ktoré
dokáže nájsť a zvečniť iba ruka

umelca. A nadovšetko mu
učarovali staré Bánovce. Miesta,
ktoré by ste dnes už márne hľadali.
Vyše stovky starších i úplne
nových obrazov si mohli pozrieť
návštevníci výstavy, ktorá bola v
druhom septembrovom týždni v
Mestskom kultúrnom stredisku
na sídlisku Sever.
- bk -

ZA PSA JE VŽDY ZODPOVEDNÝ MAJITEĽ

Vážení majitelia psov, keďže
predpokladáme, že väčšina z vás si
zaobstarala psíka preto, že máte
radi týchto štvornohých priateľov
človeka, predpokladáme aj to, že
prevažná väčšina z vás pozná, akú
starostlivosť si vyžaduje chov psa.
Možno však neviete, aké
povinnosti pre vás vyplývajú zo
všeobecne záväzných právnych
noriem, ktoré platia na území
nášho mesta. Podmienky držania i
vodenia psov sú upravené v zákone
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky
držania psov a tieto sú následne
špecifikované vo všeobecne
záväznom nariadení (VZN) mesta
č. 47/2002. Súčasne platná
legislatíva a všeobecne záväzné
nariadenie stanovuje pre
chovateľov psov pomerne náročné
kritériá, pri rešpektovaní ktorých
chovateľ musí myslieť tak na
základné prirodzené potreby psa,
ale takisto aj na to, aby svojim
chovom a správaním svojho psa
neohrozoval a neobmedzoval
verejnosť. Vychádzajúc zo VZN č.

47/2002 je voľný pohyb psov na
verejnom priestranstve na celom
území mesta Bánovce nad
Bebravou prísne zakázaný. Za psa
vždy zodpovedá majiteľ, alebo
držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa
vedie, alebo nad psom vykonáva
dohľad. Držiteľ psa je povinný
vybaviť svojho psa dostatočne
pevnou vôdzkou s obojkom,
prípadne, ak to vyžaduje situácia,
aj náhubkom. Držiteľ psa je
povinný na obojok psa pripevniť
známku s identifikačným číslom
vydanou mestským úradom pre
potreby kontroly evidencie psa, ale
aj pre potreby zistenia adresy
držiteľa psa v prípade jeho straty.
Majiteľ psa je povinný zabezpečiť,
aby pes neznečisťoval verejné
priestranstvo, verejne prístupné
miesta (aj detské pieskoviská,
verejnú zeleň, parkoviská ) výkalmi
a nepoškodzoval zeleň, kvetinové
záhony a trávniky. V prípade
znečistenia verejného
priestranstva, verejne prístupného
miesta, alebo aj iného miesta, je
držiteľ psa povinný psie

7. a 8. október

TRADIČNÝ BÁNOVSKÝ JARMOK 2011
Tak, ako každý rok, aj túto jeseň
organizuje mesto Bánovce nad
Bebravou Tradičný bánovský
jarmok. Tentokrát v spolupráci
s Mestským kultúrnym
strediskom. Bude sa konať v
dňoch 7. a 8. októbra 2011 a
slovo „tradičný“ naozaj získa
na váhe. Hlavným poslaním
jarmoku totiž bude prezentácia
ľudovo - umeleckých remesiel a
oživenie tradície bánovských
jarmokov, ktoré ponúkali
výrobky a produkty najmä
l o k á l n y c h v ý r o b c o v. Na
Námestí Ľ. Štúra si budete
môcť pozrieť ukážku

tradičných remesiel a ľudového
umenia v sprievode bohatého
kultúrneho programu
vyplneného rôznymi
umeleckými žánrami.
Samozrejme, nebude chýbať
ani burčiak, medovina, rôzne
jarmočné pochúťky, zábava pre
deti a množstvo predajných
stánkov s veľkou paletou
produktov a tovaru. Trasa
jarmoku zostáva oproti
minulému roku nezmenená,
teda parkovisko pred
Nemocnicou, Hviezdoslavova
ulica, Sládkovičova a tiež
Námestie Ľ. Štúra.
- zm-

exkrementy ihneď odstrániť.
Všetci majitelia psov si môžu na
mestskom úrade vyzdvihnúť Eko
vrecúška na zber psích výkalov, a to
na oddelení daní a poplatkov. Eko
vrecúška s exkrementami je možné
odkladať do všetkých zberných
nádob na komunálny odpad ,
okrem nádob na separovaný odpad
sklo, papier, plasty. Chovateľov
psov upozorňujeme, že dohľad nad
dodržiavaním vyššie uvedených
povinností majiteľov psov bude v
rámci hliadkovej služby na území
nášho mesta vykonávať mestská
polícia. Mestská polícia je
oprávnená pri porušení zákonom
stanovených povinností uložiť
majiteľovi psa pokutu v blokovom
konaní, prípadne odstúpiť
priestupok na prerokovanie na
mestský úrad. Mestská polícia bude
v nasledujúcom období prísne
sledovať odstraňovanie psích
exkrementov. Neodstránenie
psieho exkrementu bude riešené
namieste blokovou pokutou vo
výške 65 €. Mestská polícia môže
kontrolovať aj preukázanie

totožnosti psa evidenčnou
známkou. Ak majiteľ psa nebude
vedieť takýmto spôsobom
totožnosť psa preukázať, hrozí mu
uloženie pokuty do výšky 65 €. Ak
majiteľ psa nebude rešpektovať
zákaz voľného pohybu psov, môže
mu byť uložená pokuta do výšky
165 €. Mestská polícia zároveň
vykonáva odchyt voľne sa
pohybujúcich psov na verejnom
priestranstve bez dozoru držiteľa
psa. O odchyte psov mestská
polícia vedie vlastnú evidenciu.
Dohľad nad dodržiavaním vyššie
uvedených povinností majiteľov
psov môžete vykonávať, vážení
občania, aj vy sami. Ak zistíte, že
váš sused neodstraňuje psie
exkrementy a znečisťuje okolie
obytných domov, pomôžte chrániť
naše spoločné životné prostredie a
zavolajte na mestskú políciu, alebo
na Mestský úrad, Bánovce n. B.
t. č. 7604569. Aj takýmto
spôsobom predídete šíreniu
nákazlivých chorôb a súvisiacich
alergií, pomôžete všetkým nám a
hlavne malým deťom.
- mh -

ROZPRÁVKOVÉ NÁMESTIE
Kreslenie na dlažbu Rozprávkové
námestie sa uskutočnilo na druhý
pokus 14. septembra. Prvý termín
ovplyvnilo a zrušilo nepriaznivé
počasie. Všetci sme dúfali, že
tentokrát škriatok počasia nebude
úradovať. Organizátori podujatia,
Mestská knižnica Ľ. Štúra v
spolupráci s MsKS v Bánovciach
nad Bebravou pozvali na
námestie všetky deti z nášho
mesta, ktoré radi kreslia, maľujú a
čmárajú. O tom, že je to pravda,
presvedčili zúčastnení možno aj
budúci maliari, alebo ilustrátori
nielen porotu, ale ľudí
prechádzajúcich námestím.
Súťažiaci boli rozdelení do štyroch
vekových kategórii. Po registrácii
a pridelení miesta na kreslenie,

začali tvoriť svoje výtvarné diela.
Dlažba sa menila na pestrý
farebný koberec. Pekné, pútavé a
zaujímavé výtvarné diela boli
dôkazom, že sa nám v meste rodia
noví umelci. Porota mala pri
vyhodnotení neľahkú úlohu. V
každej vekovej kategórii porota
odmenila troch súťažiacich.
Víťazi sa radovali z pekných
knižných publikácií. A kto bol
víťazom podujatia? Najviac sa
odbornej porote páčili práce
Danielky Bežovej, Dominika
Jandáka, Mareka Kaboureka a
Jakuba Buchela. Cenu poroty
získala Katka Oboňová. Všetci
súťažiaci dostali za účasť sladkú
odmenu. Na našom námestí
kreslilo a maľovalo 49 detí. - hk -

REAKCIA MESTA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU NA ČLÁNOK V BN č. 33
ZO DŇA 5.9.2011 PROJEKT ODKANALIZOVANIA BÁNOVECKA,
AUTOR ČLÁNKU ING. L. SOMYGYI.

V článku sa nachádzajú údaje,
ktoré sú zavadzajúce a preto ich
chceme dať na pravú mieru.
Západoslovenská vodárenská
spoločnosť ( ZsVS ) Nitra sa
pripravuje na realizáciu projektu
Čistiarne odpadových vôd ( ČVO )
Sever zahrňujúci okresy
Topoľčany, Partizánske a Bánovce
n a d B e b r a v o u . Pr e d m e t o m
p r o j e k t u Č O V S e v e r,
financovaného z ERDF a
Kohézneho fondu v rámci
operačného programu Životného
prostredia na programové
obdobie 2007 - 2013, je výstavba
novej a dobudovanie jestvujúcej
verejnej kanalizácie ako aj
intenzifikácia existujúcej ČOV v
zmysle záväzkov Slovenskej
republiky voči Európskej únii.

ZsVS podala návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby
pod názvom „Región Bánovce nad
Bebravou, odvedenie a čistenie
odpadových vôd, zásobovanie
pitnou vodou časť 1. A.
Aglomerácia č.1 Bánovce nad
Bebravou časť 1“. V tejto časti sú
zahrnuté : Mestská časť Dolné
Ozorovce, Malé Chlievany, Horné
Ozorovce, privádzač Horné
Naštice a Areál ČOV Bánovce nad
Bebravou. Vzhľadom na množstvo
účastníkov konania bolo povolenie
vodnej stavby riešené formou
verejnej vyhlášky OÚ ŽP/ 2010 /
01247 006 BKL, ktorú vydal
obvodný úrad ŽP v Trenčíne 11. 6.
2010. Cieľom projektu je
integrovaná ochrana a racionálne
využívanie vôd.

ČO TAK VYPLNIŤ SI VOĽNÝ ČAS HRANÍM NA HELIGÓNKE?
Bude

tomu už 30-40 rokov
odvtedy, čo v Bánovciach nad
Bebravou hrávala domáca kapela
zložená zo samých heligóniek.
Dnes sa tu ešte nájdu heligonkári,
ktorí si hrajú na tomto obľúbenom
ľudovom nástroji pre seba a svoje
blízke okolie. Pri realizovaním
myšlienky vznikol Klub priateľov
heligónky v Bánovciach n. B. Aby
súčasní členovia neboli sami,
pozývajú nových záujemcov o hru
na tomto peknom nástroji, aby
prišli medzi nich, na veku a
pohlaví nezáleží. Radi privítajú aj

mládež, ktorá by priniesla so sebou
trochu novej hudobnej módy.
Spôsob hry na heligónke je
podobný ako na ústnej harmonike,
takže nie je až také ťažké naučiť sa
hrať pomerne rýchlo a jednoducho
ľudové pesničky. Aj preto je tento
nástroj dlhodobo obľúbený. Je tu
ešte jeho krásny hlas doplnený
hlbokým basom, ktorý
napodobňuje hudobný nástroj
heligón, preto sa aj tato
harmonička volá heligónka. Potom
je tu ešte jeho skladnosť a pohodlné
prinesenie na chatu alebo
záhradku, kde heligonkár poteší

svojou hrou nielen seba, ale aj svoj
spevácky opekačkový zbor. To nie
je len jedna možnosť vystúpenia
heligonkárov. Tí, ktorí by sa
chceli prezentovať na verejnosti,
budú vítaní na rôznych akciách,
ktoré sa konajú po celom meste aj
v okolí. Tak, veľa chutí do roboty,
obuť boty a s entuniazmom ísť sa
informovať osobne alebo
telefonicky č. 0948 222859 , Ján
Mešina, Biskupice 36, PaedDr.
Peter Grman 038/760 74 36,
0918 732 013, Ing. Pavol Šínský
0905 352718
- Ján Mešina -

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.

V Bánovciach nad Bebravou 21.09.2011

Marián Chovanec, v.r.
primátor mesta
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