noviny pre občanov mesta Topoľčany
občasník

I. číslo, júl 2019

zadarmo

PRÍHOVOR
Ctení Topoľčanci, milí priatelia,
po šiestich mesiacoch tvrdej a poctivej
práce prichádzame s prvým povolebným
číslom Radničných zvestí. Hoci sme venovali veľa času komunikácii s občanmi
prostredníctvom sociálnych sietí i osobných stretnutí, radi by sme sumár informácií priniesli aj Vám, ktorí ste nemali
možnosť využiť niektorú z foriem získavania informácií.
Chceme Vás informovať o najdôležitejších
aktivitách, zmenách, i o tom, čo nás čaká
v najbližšom období.
Do dnešného dňa sedemkrát zasadalo
mestské zastupiteľstvo, ktoré prijalo mnohé vážne rozhodnutia pre rozvoj nášho
mesta. Obsadzovali sme poradné komisie
MsZ z radov verejnosti. Pracujeme na novom rokovacom poriadku MsZ, zasadnutia
vysielame online. Na mestskom úrade sme
uskutočnili zmenu organizačnej štruktúry,
ponúkli sme spoluprácu väčšine zamestnancov, pracujeme na proklientskom prístupe.
Sprehľadnili sme podávanie žiadostí o byty

i zostavovanie poradovníka, zvýšili sme
transparentnosť vo verejnom obstarávaní.
Predložili sme návrh participatívneho
rozpočtu na rok 2020 z projektov podaných
občanmi. Zaviedli sme pravidelné stretnutia s občanmi v každom volebnom obvode.
Schválili sme VZN o obmedzení hazardu na
území mesta. Do rozpočtu mesta sme schválili priority jednotlivých obvodov. Opravili

sme šatňu, toalety a chodbu na zimnom
štadióne, vymeníme okná na budove
bývalej ZŠ Gagarinova, opravíme niektoré cesty, vybudujeme chodník pri Lidli,
začneme rekonštruovať športovú halu,
musíme sa popasovať s obedmi zadarmo.
Prehodnotili sme podporu pre nové
športové kluby, ktoré sa venujú deťom
a mládeži. Je našou prioritou šport
podporovať minimálne v takej miere ako
doteraz. Napriek hlasom neprajníkov, ktorí
by radi v našich krokoch videli likvidáciu
športu v meste. Je však našou prioritou
aj zodpovedne sa postaviť k mestskému
majetku tak, aby jeho užívanie bolo
zabezpečené aj pre budúce generácie.
Uvedomujeme si svoje úlohy, zodpovedne
sa staviame k správe vecí verejných. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za každé
rozhodnutie. Uvedomujeme si, že k našim
rozhodnutiam potrebujeme Vašu podporu. Sme vďační za Vaše rady, nápady, povzbudenia i kritiku.

ORGANIZAČNÉ ZMENY NA MESTSKOM ÚRADE ALEBO KDE ČO VYBAVÍTE
Organizačnou zmenou účinnou k 1. 4. 2019 vznikla na Mestskom
úrade Kancelária prvého kontaktu, ako centrálny kontaktný bod
pre všetkých občanov prichádzajúcich za službami mesta. Jej cieľom
je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť
vybavovanie ich žiadostí, rovnako aj uľahčiť im orientáciu v rámci
úradu.
Pracovníci kancelárie prvého kontaktu sú pripravení odpovedať
občanom na otázky týkajúce sa činnosti jednotlivých odborov MsÚ.
Zabezpečujú príjem žiadostí. Majú k dispozícii údaje o činnosti mestského úradu, ako aj príslušné tlačivá. Zároveň občanom poskytujú
odborné rady a pomoc pri vypĺňaní tlačív. Ak nie je možné vybaviť
všetky náležitosti v kancelárii prvého kontaktu, usmernia klienta na
odborné pracovisko, ktoré zabezpečí kompletné vybavenie žiadosti.
Výhodou KPK je, že je otvorená aj mimo stránkových hodín mestského úradu. Nájdete ju na prízemí objektu Mestského úradu
v Topoľčanoch na Námestí M. R. Štefánika 1/1, blok C.
Občania tu môžu uplatniť svoje požiadavky v súvislosti so
sprístupňovaním informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Služby poskytované v kancelárii prvého kontaktu
• poskytovanie informácií všestranného charakteru súvisiacich s agendou zabezpečovanou odbornými útvarmi mesta
Topoľčany vo vzťahu k občanom

• poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
• príjem žiadostí
• príjem námetov, pripomienok, podnetov, alebo kritiky na
činnosti súvisiace so samosprávou
• poskytovanie tlačív k žiadostiam
• poradenstvo a pomoc pri vyplnení žiadostí
• vybavenie žiadostí
• vybavenie požiadaviek klientov
• osvedčovanie listín a podpisov
• úhrada do pokladne (napr. dane z nehnuteľností a poplatky za
komunálny a drobný stavebný odpad)
Najdôležitejšie telefónne čísla:
1. Podateľňa a KPK
(tel. č. 038 5340 101)
2. Matrika

(tel. č. 038 5340 111)

3. Evidencia obyvateľov

(tel. č. 038 5340 109)

4. Sekretariát primátorky

(tel. č. 038 5340 256)

5. Sekretariát viceprimátora
a prednostky MsÚ

(tel. č. 038 5340 254)

6. Mestská polícia Topoľčany,
operačné stredisko
(tel. č. 159)
7. Nahlasovanie výtlkov, verejné osvetlenie,
odpad a kontajnery
(tel. č. 038 5340 142)

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch
vo volebnom období 2018 – 2022
primátorka mesta Topoľčany
JUDr. Alexandra GIECIOVÁ

Volebný obvod č. 1

Ul. Clementisova, Ul. B. Němcovej,
Ul. Podjavorinskej, Ul. krušovská,
Ul. sladovnícka, Ul. Gogoľova,
Ul. V. Beniaka, Ul. Gorkého, Ul. Bernolákova,
Ul. J. Bottu, Ul. Janka Kráľa, Ul. Kukučínova,
Ul. Moyzesova, Ul. l7. novembra,
Nám. Ľ. Štúra, Nám. M. R. Štefánika,
Ul. J. Wolkra, Ul. obchodná, Ul. Škultétyho,
Ul. Štúrova, Ul. M. Rázusa, Ul. Palárikova,
Ul. kpt. Jaroša, Ul. Palkovičova, Ul. Šafárikova,
Ul. Čsl. armády všetky nepárne orientačné
čísla, Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda,
Ul. Pribinova, Ul. P. Mudroňa, Ul. T.Vansovej.

Juraj

Štefan

Ing. Ida

Mgr. Martin

Mgr. Vladimír

ŽELISKA

GRACH

VALACHOVÁ

BUCKO

ŽELEZNÍK

Mgr. Roman

Mgr. Maroš

MUDr. Ľudovít

Martin

Mgr. Mária

GOČA

PAVLOVIČ

TEŤÁK

BENKO

HALÁKOVÁ

Volebný obvod č. 2

Ul. tríbečská, Ul. J. Matušku,
Ul. P.O. Hviezdoslava, Práznovská cesta,
Ul. krušovská 2301, 2302, 2285,
Ul. pivovarnícka, Ul. Gagarinova ,
Ul. K. Kuzmányho, Ul. J. Jesenského,
Priemyselná ulica.

Volebný obvod č. 3

Ul. M. Benku, Ul. streďanská, Ul. D. Jurkoviča,
Ul. M.A.Bazovského, Ul. Ľ.Fullu,
Ul. J. Alexyho, Ul. Dr. P. Adámiho,
Ul. Fraňa Kráľa, Ul. Jána Kollára,
Ul. mieru, Ul. športovcov, Ul. záhradnícka,
Ul. železničiarska, Ul. krátka, Ul. Čsl. armády,
všetky párne orientačné čísla,
Ul. Stummerova všetky nepárne
or. čísla a párne or.č. po 112 a or. č. 142, 148,
168, 170, 172, Ul. Timravy, Ul. Pavlovova

Mgr. Július

Ing. Jozef

Ing. Peter

Mgr. Lukáš

Michal

KRAJČÍK

KOTLEBA

ŽEMBERA

GREŽĎO

MELUŠ

Volebný obvod č. 4

Ul. cintorínska, Ul. pod kalváriou,
Ul. Stummerova všetky párne or. č. od 114
mimo or.č. 142, 148, 168, 170, 172,
Ul. dopravná, Ul. A. Grznára,
Ul. Komenského, Ul. cukrovarnícka,
Ul. inovecká, Ul. Vajanského, Ul. jaselská,
Ul. Hurbanova, Ul. M. Závodného,
Ul. odbojárov, Ul. slov. partizánov,
Ul. topoľová, Ul. družby, Ul. Kalinčiakova,
Ul. pionierska, Ul. Puškinova,
Ul. budovateľská, Ul. tovarnícka,
všetky nepárne or. čísla

MUDr. Marta

Mgr. Ervín

BARBORÍKOVÁ

MIK

Michal

MUDr. Tibor

Mgr. Peter

BOHÁT

PAVLÍK

SCHWARZ

Volebný obvod č. 5

Ul. agátová, Ul. astrová, Ul. brezová,
Ul. ľaliová, Ul. malinová, Ul. margarétová,
Ul. muškátová, Ul. orgovánová, Ul. ružová,
Ul. snežienková, Ul. šípová, Ul. nezábudková,
Ul. narcisová, Ul. javorová, Ul. ﬁalková,
Ul. sedmikrásková, Ul. Sládkovičova,
Ul. slnečná, Ul. tulipánová,
Ul. Andreja Hlinku, Ul. jahodová,
Ul. Rastislavova, Ul. hrebíčková,
Ul. skýcovská, Ul. kpt. Žalmana,
Ul. Mojmírova, Ul. P. Jilemnického, Ul. pílska,
Ul. Radlinského, Ul. slobody, Ul. povstania,
Ul. Svätoplukova, Ul. Václavska, Ul. lipová,
Ul. tovarnícka - všetky párne or.čísla,
Ul. Ladislava Dorušáka

Volebný obvod č. 6
Mestská časť Malé Bedzany,
Mestská časť Veľké Bedzany

Ing. Katarína

MINÁRIKOVÁ
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POSLANCI V HORÚCOM KRESLE
V novembri sme si zvolili nových poslancov do zastupiteľstva
mesta Topoľčany. Rozhodli sme sa preto, že ich vo Vašom mene
vyspovedáme, a tým o nich niečo nové zistíme. Spýtali sme sa ich
nasledujúce otázky:

1. Čo považujete za svoju najväčšiu prioritu volebného obdobia?
2. Čo vás na práci poslanca najviac prekvapilo?
3. Ako vnímate spoluprácu s vedením mesta?
V tomto čísle Radničných zvestí Vám prinášame odpovede prvých
štyroch poslancov a v tom nasledujúcom budeme v rozhovoroch
pokračovať s ďalšími poslancami.

Juraj Želiska – viceprimátor mesta Topoľčany
1. Moje priority vnímam v dvoch
rovinách, to, čo stojí ﬁnančné
prostriedky, tam jednoznačne
efektívne narábať s verejnými
zdrojmi a stransparentňovať
proces verejných obstarávaní,
postupne vzhľadom k obrovskému infraštruktúrnemu deﬁcitu rekonštruovať cesty, každý
rok vzhľadom k ekonomickým
možnostiam v každej mestskej
časti prioritne modernizovať
infraštruktúru, ale zároveň si uvedomujem, že život rodiny
s deťmi sa neodohráva iba v aute, aj preto chcem, aby sme modernizovali detské ihriská, vnútrobloky a verím, že už v budúcom
roku sa aj v tejto oblasti posunieme, aby sme z Topoľčian robili
krajšie a modernejšie mesto. Druhá oblasť mojich priorít, ktoré od
prvého dňa skvalitňujeme, sú veci, ktoré nestoja žiadne ﬁnančné
prostriedky a veľmi ma teší, že za tak krátku dobu sa stáva mesto
transparentnejšie, otvorenejšie a komunikatívnejšie, pretože som
presvedčený o tom, že iba spoločným úsilím si môžeme budovať
mesto, na ktoré budeme právom hrdí.
2. Vzhľadom k tomu, že prácu poslanca som v minulosti jedno volebné obdobie vykonával a aj ako občan som mal záujem
o verejné veci, tak nejaké veľké prekvapenie to pre mňa nebolo, skôr
som niektoré aspekty vnímal citlivejšie v tom, že treba veci meniť,
aby občania cítili pozitívnu zmenu.
3. Tým, že vedenie mesta predstavujem z pozície viceprimátora aj
ja sám, naozaj cítiť, že sa nastavila nová úroveň komunikácie medzi
vedením a poslancami, pretože názory sa môžu líšiť, ale musíme
si stanoviť cieľ a komunikovať. Vďaka primátorke sa už podarili
zrealizovať a uviesť do praxe aj
systémové opatrenia v komunikácii s verejnosťou, prvýkrát
v Topoľčanoch sme absolvovali otvorenú verejnú diskusiu v jednotlivých častiach mesta.

a spokojnosť našich občanov, seniorov a mladých rodín vo všetkých
oblastiach života.
2. Asi nič. Viem, že je to náročná práca, a preto sa teším z každého
úspešne zrealizovaného projektu v prospech Topoľčancov.
3. Pre naše mesto ju vnímam pozitívne.

Mgr. Martin Bucko – poslanec za volebný obvod
č. 1
1. Spoločne napomôcť udržať mesto vo výbornej ekonomickej kondícii a priamo sa podieľať na rozvoji
kultúrno spoločenskej a športovej
oblasti a ako predseda bytovej
komisie zefektívniť a zlepšiť podmienky pre žiadateľov a nájomníkov mestských bytov.
2. Som poslancom Mestského
zastupiteľstva už druhé volebné
obdobie. Takže po tých piatich rokoch ma už veľa vecí neprekvapuje. Zo začiatku ma určite prekvapil
záujem občanov. Každodenné telefonáty, podnety, sťažnosti, otázky ohľadom samosprávy od našich obyvateľov. Vďaka ľuďom a poslaneckému mandátu mám neustále možnosť prehlbovať a získavať
nové znalosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, ktoré som
päť rokov aj študoval.
3. Spoluprácu momentálne vnímam veľmi pozitívne, keďže väčšina
poslancov, vrátane pani primátorky, je tak ako aj ja nezávislých.
Zastupiteľstvo sa nám toto volebné obdobie aj omladilo, čo vnímam veľmi pozitívne. Očakávam nový vietor do plachiet, čo sa
už podľa mňa prejavilo aj v otvorení samosprávy a v komunikácii
s občanmi ako aj so zvýšeným počtom kultúrnych a spoločenských
akcií.

Mgr. Vladimír Železník –
poslanec za volebný obvod č. 1
1. Celý život sa pohybujem
v športovom odvetví, takže mojou prioritou je sústrediť sa najmä
na šport a rozvoj športu v našom
meste.
2. Mám hlbší pohľad na problematiku nášho mesta, máme na čom
pracovať, máme plány a verím, že
s týmto vedením sa nám ich podarí zrealizovať.
3. Momentálne je ešte príliš skoro hodnotiť komplexne celú situáciu,
ale zatiaľ nemám žiadne výhrady a spolupráca je bez problémov.

Ing. Ida Valachová poslankyňa za volebný
obvod č. 1
1. Vybudovanie nových parkovacích miest, rozširovanie oddychových zón, športovísk a zelene,
pridanie lavičiek na letné kúpalisko
3

HLASOVANIE PRE PROJEKTY V PARTICIPATÍVNOM ROZPOČTE
Vážení občania!
Od 1. júla môžete hlasovať za vybrané projekty v participatívnom rozpočte mesta
Topoľčany. O čo vlastne ide?
Participatívny rozpočet je možnosť zapojiť
občanov samosprávy do rozhodovania
o využívaní časti rozpočtu. Vybrané projekty
boli rozdelené do štyroch kategórií, v ktorých
môžete prostredníctvom internetu jedenkrát
za deň (za 24 hodín) hlasovať v každej z nich.
Sú to:
1. Doprava, komunikácia a občianska
vybavenosť
2. Obnova objektov a budov
3. Sociálne služby
4. Kultúra
Víťazným projektom sa stáva projekt, ktorý
získa najviac hlasov vo svojej kategórii. Do hlasovania sa môžete zapojiť aj vy, a to zaslaním
hlasovacieho lístka na adresu Mestský úrad
Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01
Topoľčany. Na obálku napíšte Participatívny
rozpočet – hlasovanie. Zahlasovať môžete aj
osobne, a to vhodením hlasovacieho lístka do
schránky primátorky, ktorá sa nachádza vo
vstupe do budovy Radnice (od námestia).

1. Projekty pre oblasť Doprava, komunikácia a občianska
vybavenosť:
1. Altánok v mestskom parku
Predmet projektu – Vybudovanie altánku
v mestskom parku, ktorý bude slúžiť pre všetky
vekové skupiny.
Cieľom projektu je vytvoriť v mestskom parku
priestor pre aktívny relax rôznych vekových
a záujmových skupín, kde by sa mohli konať
rôzne športové, kultúrne a spoločenské podujatia v príjemnom prostredí. Môže slúžiť na divadelné predstavenia, koncerty a rôzne aktivity.
Cieľová skupina - Pre všetkých občanov mesta
a všetky generácie.
Požadované ﬁnančné prostriedky: 15.000,– EUR
2. Oplotenie detského ihriska a doplnenie
preliezok Veľké a Malé Bedzany
Cieľom projektu je zaistiť bezpečnosť a vyhovujúce prostredie detí na detských ihriskách,
a doplnenie ihrísk o interaktívne preliezky pre
deti celej mestskej časti Veľké a Malé Bedzany,
ktoré budú podporovať rozvoj pohybových
schopností a zručností detí. Prostredníctvom
získania ﬁnančných prostriedkov a realizovania projektu deti získajú pozitívny pohľad na
pohybové aktivity vonku. Taktiež nám projekt
pomôže zabezpečiť bezpečnosť detí na detskom ihrisku v mestských častiach Veľké a Malé
Bedzany. Voľná pohybová aktivita prináša
deťom radosť, uspokojenie, pričom pôsobí
priaznivo na rast a vývin dieťaťa a utvára pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, najmä ak
je realizovaná na čerstvom vzduchu. Chceli
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by sme deťom vytvoriť bezpečné prostredie,
ktoré ich bude provokovať k aktivite, k túžbe
a ochote pohybovať sa a bude v celom svojom
komplexe poskytovať možnosť na ich rozvoj.
Požadované ﬁnančné prostriedky: 30.020,– EUR
3. Neznečisťujem – separujem
Projekt skupiny SomECO Neznečisťujem –
separujem sa zaoberá životným prostredím.
Tento projekt má dva motívy: znečisťovanie
a separácia. Mal by ľudí upozorniť na veľké
znečistenie životného prostredia a motivovať
ich k väčšiemu separovaniu odpadu. Glóbus
vytvorený v nadrozmernej veľkosti s priemerom tri metre.
Prvým zámerom bolo nalepiť na povrch tejto planéty odpad. Znázorňoval by globálne
znečistenie. Neskôr nám zišlo na um, že by
sme „Eco Planétu“ mohli naplniť plastovými vrchnákmi, ktoré sa samostatne zbierajú a recyklujú. Do projektu by sme chceli
zahrnúť výmenu niektorých košov v meste.
Konkrétne sa jedná o výmenu košov na autobusovej stanici, pretože sú v dezolátnom
stave. Vymenené by boli za koše určené na
triedený odpad. Podľa množstva poskytnutých ﬁnancií by sa mohli vymeniť koše
aj na iných miestach, alebo doplniť na
miestach, kde chýbajú (napr. popri potoku
Chotina).
Požadované ﬁnančné prostriedky: 30.000,– EUR
4. Pump Track
Naším zámerom je vybudovanie športoviska
nazývaného „Pump track“ pre širokú verejnosť
mesta Topoľčany pri Margarétke, ktoré zaberie
len malú plochu tejto lokality, priláka množstvo
záujemcov a privedie ich k plnohodnotnému
využívaniu voľného času.
„Športovci“ ho môžu využívať na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách, skateboardoch a pod.
Požadované ﬁnančné prostriedky: 20.000,– EUR

2. Projekty pre oblasť Obnova
objektov a budov
1. Vybudovanie zavlažovania s následnou
rekultiváciou zelenej plochy v areáli futbalového štadióna.
Takto revitalizované tzv. ihrisko č. 3, by prinieslo skvalitnenie tréningového procesu, ale aj
úsporu mestských ﬁnancií. V momentálnom
stave máme k dispozícii dve tréningové plochy, t. j. hlavné ihrisko a umelá tráva. Častým
využívaním hlavného ihriska dochádza k jeho
poškodeniu, čoho následkom sú zvyšujúce sa
náklady na údržbu. Montáž umelého trávnika
bola realizovaná v roku 2003. Od tejto doby
došlo k značnému znehodnoteniu povrchu,
dôsledkom čoho je, že takto opotrebovaná
plocha sa nedá využívať v letných mesiacoch
z dôvodu vysokých teplôt.
Preto cieľom nášho projektu je vybudovať
kvalitnejšie podmienky pre trénovanie mládeže
v našom meste.
Požadované ﬁnančné prostriedky: 29.212,– EUR

2. Škôlka ako nová
Cieľom projektu je zaistiť bezproblémovú prevádzku MŠ, bezpečnosť jej užívania, predĺžiť
jej životnosť, vytvoriť estetické, po hygienickej
stránke vyhovujúce prostredie a zároveň znížiť
prevádzkové náklady úsporou na energiách.
Požadované ﬁnančné prostriedky: 30.000,– EUR
3. Dopravné ihrisko
Materská škola získa nové možnosti edukácie
detí pre dopravu a bezpečnosť detí na ceste.
V jarných mesiacoch zorganizuje v spolupráci
s políciou, záchranármi náučný deň „Bezpečne
na cestách“. Ihrisko nebude využívané len jednou materskou školou, ale i školami v našom
meste, kedy im zapožičiame všetko nám
dostupné náradie a náčinie (prenosné značky,
bicykle, kolobežky, prilby). Deti získajú zručnosti
a správne návyky nielen na ceste (naučia sa
bicyklovať), ale aj správania sa na chodníku,
i správneho prechodu cez cestu, ako aj prispejeme i k tomu, aby sme u detí podporovali
zdravý životný štýl, šport a pobyt na čerstvom
vzduchu. Znamená to, že dopravné ihrisko by
bolo veľkým prínosom na rozvoj nielen kognitívnej, ale aj nonkognitívnej oblasti, pretože
v rámci výučby dopravnej výchovy v MŠ a ZŠ sú
s ňou spojené aj aktivity realizované z rôznych
oblastí vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom
procese.
Požadované ﬁnančné prostriedky: 23.000,– EUR
4. Zastrešenie WORKOUT PARKU v parku
športovcov mesta Topoľčany
Cieľom projektu je vybudovať zastrešenie nad
existujúce prvky, nakoľko sa tieto vyskytujú
na dopadovej ploche tmavej farby, ktorá má
v letných mesiacoch vysokú teplotu. Cieľom je
tiež chrániť zdravie užívateľov workout prvkov
a zvýšiť komfort počas cvičenia. Cieľovou
skupinou sú používatelia Workout prvkov
a produktívna skupina miestneho obyvateľstva
navštevujúca Workout v parku športovcov, aby
im bolo umožnené rozvíjať a posilniť svoje telesné a duševné zdravie.
Požadované ﬁnančné prostriedky: 9.500,– EUR
5. Rozšírenie detského ihriska a oprava pingpongových stolov v Mestskom parku
Cieľom tohto návrhu je rozšírenie detského
ihriska v mestskom parku Topoľčany o jednotlivé hracie zostavy, a to: šplhacia zostava „Opičia
dráha“, herný prvok z nerezu preliezka Pavúk.
Tieto hracie zostavy ponúknu deťom mnoho
možností ku hre – dobrodružné prechádzanie ľanových mostov, preliezanie tunelom,
ručkovanie a posilovanie. Taktiež si tu deti môžu
precvičiť motoriku, predovšetkým udržanie
rovnováhy. Zostavy sú vhodné pre detské
ihriská pre deti všetkých vekových kategórií.
Ďalším cieľom nášho návrhu je rekonštrukcia
pingpongových stolov, ktoré sa nachádzajú
taktiež v Mestskom parku Topoľčany. Záujem
širokej verejnosti o túto športovú aktivitu je
vysoký, ale bohužiaľ vzhľadom na katastrofálny
zničený stav povrchu pingpongových stolov je
nemožné túto športovú činnosť vykonávať.
Požadované ﬁnančné prostriedky: 17.000,– EUR

3. Projekty pre oblasť Sociálne
služby
1. Aktívny športovo - vzdelávací pobyt detí
zo slabšieho sociálneho prostredia
Cieľom predkladaného projektu je zorganizovanie 6-dňového aktívneho športovovzdelávacieho pobytu s kvaliﬁkovanými lektormi pre 16 detí do 15 rokov zo slabšieho
sociálneho prostredia. Výber detí by bol
zabezpečovaný v spolupráci s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Topoľčany. Naším
cieľom je zorganizovať pobyt v letných mesiacoch v rekreačnom zariadení, pričom
jeho cieľom je podnietiť v jeho účastníkoch
lásku k športu a zdravému životnému štýlu,
motivovať ich k rešpektu, porozumeniu a spolupráci v rovesníckej skupine. Počas pobytu by
sa deti okrem iného naučili ako sa správať pri
dopravnej nehode či iných krízových situáciách,
ako správne podávať prvú pomoc, zažili by tiež
ukážku policajného psa v akcii.
Potreba ﬁnančných prostriedkov: 9.740,– EUR
2. Terapia umením k rozvoju telesného
a duševného zdravia chorých detí
Zámerom projektu je prostredníctvom umenia
a jeho pozitívneho vplyvu na telesné a duševné
zdravie hendikepovaných detí (s poruchami
telesného a duševného zdravia – poruchy autistického spektra, Dawnov syndróm a pod.)
napomôcť nielen k rozvoju tvorivého ducha
u týchto „malých pacientov“. Hlavným cieľom
pripravovaného podujatia je najmä prispievať
k zlepšeniu života a zdravotného stavu duševne
chorých a telesne postihnutých deti, občanov,
ich rodín a k rozvoju sociálnej pomoci im
určenej.
Potreba ﬁnančných prostriedkov: 3.300,– EUR
3. Akadémia udržateľnosti (Staň sa aj ty
Footouristom!)
Šíriť povedomie o udržateľnom životnom
štýle cez envirovýchovu, slow lifestyle, ces-

tovanie. Budovanie kapacít, výchova mladých
lídrov, zvyšovanie občianskej angažovanosti,
zlepšovanie ich prezentačných schopností
a schopnosti presadiť sa. Vytvorenie návrhu
Topoľčany - príklad udržateľnej turistickej destinácie, zapojiť neziskové iniciatívy,
kultúrne subjekty, verejné inštitúcie, MaSky,
podnikateľov a občanov.
Potreba ﬁnančných prostriedkov: 30.000,– EUR
4. Pomoc našim seniorom
Medzi najviac ohrozenú skupinu obyvateľov
patria seniori, preto by sme mali venovať
pozornosť aj prevencii kriminality. Cieľom projektu je zvýšiť osobnú ochranu seniorov prostredníctvom ochrannej pomôcky, osobný alarm. Alarm môže seniora ochrániť pri
ohrození krádežou, prepadnutím, ale tiež úraze
alebo aj v prípade náhlej nevoľnosti. Riešením
je aj distribúcia malej SOS kartičky, kde by
okrem mena a adresy boli uvedené choroby,
užívanie liekov a kontakt na príbuzného. Uvedená kartička SOS by umožnila aj rýchlejšie
a efektívnejšie pomôcť seniorom.
Súčasťou prevencie a pomoci seniorom a aktivít bude propagácia a distribúcia osobných
alarmov a SOS kartičiek.
Cieľová skupina - Obyvatelia mesta Topoľčany,
obyvatelia zariadení pre seniorov, návštevníci
denných centier, približne 500 občanov.
Potreba ﬁnančných prostriedkov: 5.000,– EUR

4. Projekty pre oblasť Kultúra
1. Kultúrne leto 2020
Zámerom je pripraviť v letných mesiacoch
prehliadku rôznych hudobných žánrov, aktivít
a ponúknuť v meste Topoľčany aktívnu formu
letného relaxu deťom, teenagerom, dospelým ale aj seniorom a vytvoriť počas letných
večerov atmosféru oddychu, pohody a vzájomného stretávania sa ľudí na našom krásnom

námestí. Interpreti budú nielen domáce kapely,
ale aj známe mená podľa možností honorárov
a schváleného rozpočtu.
Počas mesiacov júl a august každý víkend
zorganizovať na námestí podujatie ako divadelné predstavenie pre deti, koncert pre
teenagerov, pre dospelých, hudobný koncert
pre seniorov a pod.
Potreba ﬁnančných prostriedkov: 24.000,– EUR
2. Rozprestri si deku v parku
Rozprestrite si deku pod korunami stromov
Mestského parku a vychutnajte si atmosféru
dňa plného zábavy a dobrej hudby. Prísť môžete
pešo, na bicykli alebo na korčuliach a hlavne
si nezabudnite so sebou vziať dobrú náladu.
Chceme pre Vás pripraviť akustické koncerty
rôznych umelcov zo Slovenska, veľa dobrého
jedla a pre najmenších množstvo zábavných
aktivít.
Cieľovou skupinou sú občania mesta Topoľčany.
Potreba ﬁnančných prostriedkov: 10.300,– EUR
3. Filmový festival kultového ﬁlmu
Každý ich pozná, tak prečo ich nezažiť znovu
na kinovom plátne a s kvalitným zvukom. Vytvorili sme pre Vás festival, ktorý bude trvať
5 po sebe nasledujúcich dní. Každý deň môžete
vidieť jeden kultový ﬁlm. Zaspomínajte si na
ﬁlmy, ktoré boli celosvetovo ohodnotené ako
najlepšie ﬁlmy všetkých čias. Oblečte sa ako
vaše obľúbené ﬁlmové postavy a prvých 30 ľudí,
ktorí budú tematicky oblečení, dostanú cenu.
Potreba ﬁnančných prostriedkov: 4.500,– EUR
4. Čaj o piatej s knihou
Jesenné počasie, horúci čaj a kniha. Kombinácia,
ktorá Vás priláka do priestorov Galérie. Čítanie
pre deti aj dospelých pre Vás pripravia profesionálni slovenskí herci. Počúvanie literárnych
diel Vám spríjemníme podávaním čaju a sladkého prekvapenia. Deti si budú môcť napísať
svoj príbeh na písacom stroji alebo namaľovať
obrázok na plátno.
Potreba ﬁnančných prostriedkov: 2.000,– EUR

Hlasovací lístok (Vami vybraný projekt zakrúžkujte)
Projekty pre oblasť Doprava, komunikácia
a občianska vybavenosť
1. Altánok v Mestskom parku
2. Oplotenie detského ihriska a doplnenie preliezok
Veľké a Malé Bedzany
3. Neznečisťujem – separujem
4. Pump Track

Projekty pre oblasť Sociálne služby
1. Aktívny športovo – vzdelávací pobyt pre deti zo
slabšieho soc. prostredia
2. Terapia umením k rozvoju telesného a duševného
zdravia chorých detí
3. Akadémia udržateľnosti (Staň sa aj ty Footouristom!)
4. Pomoc našim seniorom

Projekty pre oblasť Obnova objektov a budov
1. Vybudovanie zavlažovania s následnou rekultiváciou
zelenej plochy v areáli futbalového štadióna
2. Škôlka ako nová
3. Dopravné ihrisko
4. Zastrešenie WORK OUT PARKU v parku športovcov
mesta Topoľčany
5. Rozšírenie detského ihriska

Projekty pre oblasť Kultúra
1. Kultúrne leto 2020
2. Rozprestri si deku v parku
3. Filmový festival kultového ﬁlmu
4. Čaj o piatej s knihou

Hlasovať môžete do 30.09.2019
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PREČO JE POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD VYŠŠÍ?

AKO S ODPADOM Z PREVÁDZOK A OD PODNIKATEĽOV?

Po doručení rozhodnutí o poplatku za komunálny odpad sa občania často
obracali na úrad s otázkou, či bolo nutné pristúpiť k zvýšeniu. O vysvetlenie
sme požiadali primátorku mesta Alexandru Gieciovú.

Mesto listom oslovilo podnikateľské subjekty v meste Topoľčany
s cieľom upozorniť ich na povinnosti vyplývajúce zo zákona č.
79/2019 Z. z. o odpadoch. Podnikateľom zo zákona vyplývajú
povinnosti zabezpečenia zvozu a likvidácie odpadu vznikajúceho
z podnikateľskej činnosti. Tento odpad nie je komunálnym odpadom, ktorého likvidáciu zabezpečuje obec. Často však končí v nádobách na komunálny odpad a zvyšuje náklady mestu a následne
aj občanom, pretože mesto je povinné preniesť náklady do
poplatku za komunálny odpad.
Najčastejšie ide o obaly z papiera, kartónu, plastu, skla a podobne.
Tento odpad musia v zmysle zákona o odpadoch likvidovať na
vlastné náklady podnikatelia. To znamená, že podnikateľ, ktorému
takýto odpad z jeho podnikateľskej činnosti vzniká, uzatvorí
zmluvu na zvoz a likvidáciu odpadu so spoločnosťou, ktorá má
oprávnenie na nakladanie s takýmto odpadom a dohodne si podmienky za poskytnuté služby. Podnikateľ môže odpad odviezť aj
do zberných surovín, kde dostane potvrdenie o odovzdaní.
Stretli sme sa aj s názorom, že podnikateľ za odvoz odpadu mestu
platí. Áno, podnikateľské subjekty platia mestu poplatok za zvoz
a likvidáciu komunálneho odpadu. Ide o bežný odpad, ktorý vyprodukujú zamestnanci počas pracovnej doby. Mesto v zmysle
zákona o odpadoch zabezpečuje zvoz a likvidáciu iba komunálneho odpadu.

Na konci roka 2018 došlo k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad. Bolo nutné k tomuto kroku pristúpiť?
Jednoznačne áno, aj keď to nebolo ani mne, ani novému mestskému
zastupiteľstvu celkom po vôli. Čísla však jednoznačne ukázali, že mesto nie
je schopné udržať trend nezvyšovania a pristúpiť k zvýšeniu bolo potrebné
už pár rokov dozadu. V meste Topoľčany po niekoľko rokov nedošlo k úprave
poplatku za komunálny odpad. Pri prepočítavaní nákladov na zvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu sme zistili, že mesto dopláca každoročne na nakladanie
s odpadmi sumou 200 tisíc EUR. Toto považovala za neprijateľné aj kontrola
Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bola vykonaná na jeseň roku 2018.

Ako sa poplatok vypočítava?
Pri stanovovaní poplatku na občana by malo mesto vychádzať zo skutočných
nákladov vynaložených na zber, zvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov. V našom meste na konci roka 2018 vychádzala suma poplatku na občana
vo výške 37,76 €/osobu/rok. Na výške tejto sumy má podiel aj zvýšenie sadzby za uloženie komunálneho odpadu, ktorý stanovila vláda SR v Nariadení
330/2018 Z.z. Zákonodarca stanovil poplatok obci za komunálny odpad,
ktorý závisí od percenta separovania. Mesto Topoľčany pre rok 2019 je v úrovni vytriedenia komunálneho dopadu v rozmedzí 50-60 %. V tejto kategórii je
stanovený poplatok obci pre rok 2019 na 7 €/t. V roku 2018 bol poplatok obci
5,04 €/t. Pre rok 2019 teda došlo k navýšeniu o 1,96 €/t.
K zvýšeniu ceny došlo aj za skládkovanie v BORINA Livinské Opatovce.
Poplatok v roku 2018 bol 32,28 €/t. Na rok 2019 je stanovená cena za skládku
34,68 €/t. Pre rok 2019 ide o navýšenie o 2,40 €/t.

STAŇ SA ČLENOM DOBROVOĽNÉHO
HASIČSKÉHO ZBORU MESTA TOPOĽČANY!

Znamená to, že mesto naďalej dotuje odpadové
hospodárstvo?
Áno, je to presne tak. Mesto Topoľčany tak ako aj doteraz, aj v tomto roku
časť nákladov na odpadové hospodárstvo dotuje, pretože samotný poplatok
nepokryje reálne náklady vynaložené na komplexné nakladanie s komunálnym odpadom.

Aký vývoj predpokladáte do konca roka 2019?
V meste neustále rastie množstvo vyvezeného komunálneho odpadu. Podieľa
sa na tom „odpadová turistika“ a tiež nedôslednosť občanov v triedení,
nezabezpečenie podnikateľského odpadu. A neznamená to iba vytriedenie
plastov a papiera, ale významnou mierou k navyšovaniu odpadov prispievajú
aj pri kontajnery odložené odpady z prerábok, nábytok a pod. Toto je občan
povinný odviezť na zberný dvor. V tomto prípade nejde o komunálny odpad,
za ktorý platí poplatok. Ak nedôjde v roku 2019 k zvýšeniu podielu vyseparovaného odpadu, bude výška zákonom stanoveného poplatku vo výške
11,– €/t oproti súčasným 7 €/t.

Ako sa mesto plánuje vysporiadať s podobnými neduhmi?
V prvom rade osvetou a vzdelávaním. Vieme, že veľa občanov má v separácii stále chaos. Preto už v materských školách deťom vysvetľujeme, ako
separovať. V prípade podnikateľského odpadu sme poučili podnikateľov,
ako naložiť s odpadom z podnikateľskej činnosti a budeme to aj kontrolovať.
Ďalším preventívnym krokom je aj osadenie fotopascí na miesta, kde zaznamenávame najväčšie problémy s vytváraním nelegálnych skládok.

Čo by ste občanom mesta odkázali?
Odpad je problémom miest v súčasnosti. Mestá to sú predovšetkým ľudia,
ktorí v nich žijú, všetci máme podiel na kvalite života v meste. Preto sa správajme zodpovedne, opýtajme sa našich detí, ako treba separovať a buďme
ohľaduplní a tiež pozorní k svojmu okoliu. Nemajme strach upozorniť svojich
susedov na ich nezodpovedné konanie, pretože sa dotkne každého z nás.
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Mesto Topoľčany a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mesta Topoľčany týmto oslovuje mladých ľudí so zápalom pre
dobrovoľnú prácu v hasičskom zbore. Ide o prácu záslužnú,
humánnu, ale aj nebezpečnú. Potrebujeme ľudí, ktorí majú pochopenie a chcú pomáhať chrániť životy a majetok občanov.
Hľadáme stálych členov do hasičského družstva, mechanikov so
záľubou v motoroch.
Hlavným cieľom dobrovoľnej požiarnej ochrany v meste
Topoľčany je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné
hasičstvo v duchu stanov a právnych noriem v oblasti požiarnej
ochrany, a to najmä:
• zásahovej činnosti a technickej pomoci
• protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom
• odbornej prípravy, školenia, výcviku a previerok pripravenosti
dobrovoľných hasičských zborov
• výchovy detí a mládeže
• civilnej ochrany obyvateľstva
Členom DHZ mesta Topoľčany môže byť osoba staršia ako 18 rokov (bezúhonný, dobrý zdravotný stav, technická zručnosť), ktorá
nemusí mať trvalý pobyt na území mesta Topoľčany.
Záujemcovia o členstvo v DHZ mesta Topoľčany sa môžu
osobne informovať na Mestskom úrade, Nám. M. R. Štefánika 1/1,
Topoľčany, u Ing. Milana Lisého, kanc. č. 110 (vedľa matriky), resp.
tel. 038/5340110 alebo e-mailom: milan.lisy@topolcany.sk, v termíne do 30. 9. 2019.

ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU
Povinnosť zaviesť triedený zber pre kuchynský a reštauračný odpad
platí pre obce od 1. 1. 2016. V roku 2016 podalo Mesto Topoľčany
žiadosť na Ministerstvo ŽP SR o nenávratný ﬁnančný príspevok
(ďalej len NFP). Ministerstvo ŽP SR rozhodnutím v roku 2017 schválilo NFP na žiadosť „Rozšírenie a intenziﬁkáciu prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany“.
V roku 2018 mesto vybudovalo rozšírenie kompostárne - úpravou
a doplnením stavebnej časti kompostárne a modernizáciou strojov
a mechanizmov o kompostovanie kuchynských odpadov. Projekt
sa realizuje v rámci projektu Rozšírenie a intenziﬁkácia prevádzky
kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany v rámci operačného
programu Kvalita životného prostredia. Projekt je spoluﬁnancovaný
Európskou úniou.
Kuchynský odpad tvorí podstatnú časť odpadu, ktorý ľudia
vynášajú do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad. Zapojením obyvateľov do zberu kuchynského odpadu predpokladáme
zníženie množstva kuchynského odpadu, ktorý končí na skládke
a mal by mať za následok zníženie vyvezeného komunálneho odpadu.
Mesto Topoľčany bude medzi prvými samosprávami, ktoré majú
zavedený zber a zhodnocovanie kuchynského odpadu, a tým
splnenú legislatívnu povinnosť v oblasti odpadového hospodárstva.
Novinka sa zatiaľ bude dotýkať iba rodinných domov (IBV).
Zber kuchynského odpadu v rodinných domoch začne mesto
vykonávať v mesiaci júl 2019. Zvoz a spracovanie kuchynského odpadu budú zabezpečovať Mestské služby Topoľčany, s r.o.
Do každého rodinného domu na území mesta Topoľčany ako
aj do jeho mestských častí Malé a Veľké Bedzany bude dodaná
10 l uzatvárateľná nádoba spolu s informačným letákom. V určený
deň vývozu bude potrebné uzatvárateľnú nádobu naplnenú
kuchynským odpadom vyložiť ku zbernej nádobe na zmesový komunálny odpad. Pri zbere bude táto nádoba vymenená za prázdnu
čistú nádobu. Nádoby musia byť zatvorené, aby sa k ich obsahu
nedostali hlodavce, iné živočíchy a verejnosť.
Vývoz kuchynského odpadu plánuje mesto v skúšobnej prevádzke
raz za týždeň. Ak by sa tento interval neosvedčil, bude harmonogram vývozu upravený, o čom budú obyvatelia včas informovaní.
Najdlhší možný interval zo zákona o odpadoch je pri biologicky
rozložiteľných odpadoch, kde patrí aj kuchynský odpad, jedenkrát
za 14 dní.
Zavedenie zvozu kuchynského odpadu z rodinných domov nemá
vplyv na úpravu poplatku za komunálny odpad.
Mesto si zavedením takéhoto zberu splní svoju zákonnú povinnosť.
Kuchynský odpad bude po úprave kompostovaný v kompostárni
mesta.

Zber kuchynského odpadu z domácnosti
Kuchynský odpad ukladáme priamo pri jeho vzniku do nádoby -

vedierka určeného na zber kuchynského odpadu.

ÁNO Čo patrí do nádoby na kuchynský odpad?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky
nespotrebované ovocie a zelenina z domácnosti
šupy z citrusového ovocia
kávové a čajové zvyšky (samostatné alebo v papierovom
vrecúšku)
vaječné škrupiny
starý chlieb a pečivo
zvyšky jedla, polievok (neskonzumované zostatky pokrmov
a potravín rastlinného alebo živočíšneho pôvodu) bez obalov
zvyšky potravín vzniknuté pri príprave pokrmov ako mäso, ryby,
mliečne výrobky, vajcia
potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené
rybie kosti, kosti z hydiny (t. j. mäkké zvieracie kosti)
použité papierové utierky a vreckovky

NIE Čo nepatrí do nádoby na kuchynský odpad?
•
•
•
•
•
•
•

triedené zložky komunálneho odpadu
použitý jedlý olej a tuky z domácnosti
zelený odpad zo záhrady
veľké zvieracie kosti
exkrementy zvierat
cigaretový ohorok
nebezpečný odpad

Kedy a ako sa budú nádoby (vedierka) na kuchynský odpad vyvážať?
• interval vývozu 1 x týždenne. Naplnenú nádobu je potrebné
uzavrieť a v určený deň (v ranných hodinách) umiestniť na
chodník pred obytný dom. Zberové auto nádobu prevezme
a zároveň vymení za čistú
• v prípade zmeny intervalu vývozov budete vopred informovaní

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Vážení občania!
V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám chceme oznámiť,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 18. 07. 2019 bez
dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00 hod. do 11:30 hod.:
MOYZESOVA č. 3, 5, 8/A, 20/VE
17. NOVEMBRA č. 4/VE, 12/VE, 14/OP, 9011, 9028
OBCHODNÁ č. 3/VE
CYRILA A METODA č. 1/VE
RÁZUSA, M. č. 2/BL, 5/VE, 6, 441/1
JAROŠA, KPT. č. 1, 2, 3, 3/OP, 4
TOVARNÍCKA č. 1/BL, 16/OP
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NAKLADANIE S ODPADMI
Triedený zber je súčasťou moderného odpadového hospodárstva.
Úspešnosť triedenia vo veľkej miere záleží od prístupu každého
občana a jeho aktívneho podieľania sa na triedení odpadu.

PREČO TRIEDIŤ ODPAD?
1. Významne sa znižuje množstvo komunálneho
odpadu na skládkach.
2. Vytriedený odpad sa stane druhotnou surovinou, čím sa šetria prírodné zdroje, energia.
3. Šetríme životné prostredie.
Papier
noviny, časopisy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky,
výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače,
krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier, atď.
krabice od vajíčok, rolky od toaletného papiera, znečistený
papier (potravinami, farbou, maltou…), kopírovací papier,
faxový papier, celofán a voskovaný papier, hygienické
potreby (plienky, vreckovky…), vata, obaly od sladkostí a slaností.
Papier vkladáme do zberných nádob s označením „papier“ alebo
do modrých zberných nádob.

Plasty
stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z ﬂiaš, obalové
fólie, tégliky z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných
predmetov, plastové hračky, polystyrén, plastové tašky,
vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok.
znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami,
maltou…) obaly od sladkostí a slaností, celofán, podlahové krytiny, molitan, plastové obaly z motorových olejov
a iných ropných produktov.
Plasty vkladáme do zberných nádob s označením „plasty“ alebo
do žltých zberných nádob.

Sklo
fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo, sklo z okuliarov.
uzávery z ﬂiaš od nápojov, silne znečistené sklo (potravinami, maltou…) porcelán, keramika, zrkadlá, auto sklo,
dymové sklo, drôtené sklo, sklobetóny, žiarovky, žiarivky,
výbojky, plexisklo, teplomer, TV obrazovky.
Sklo vkladáme do zberných nádob s označením „farebné/biele
sklo“ alebo do zelených zberných nádob.

Kovové obaly
kovové obaly od potravín - plechovky od nápojov,
konzervy, tégliky od paštét, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, obaly zo syrov a čokolád…), tégliky od
čajových sviečok, kompótové viečka, kuchynské predmety, alobal.
obaly veľmi znečistené potravinami, farbou, chemikáliami, obaly z jedov a glejov, tlakové nádoby.
Kovové obaly vkladáme do zberných nádob s označením
„plasty/kovové obaly“ alebo do žltých zberných nádob spolu
s plastmi.
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Tetrapaky
stlačené viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov,
vína.
znečistené VKM potravinami, viacvrstvové obaly od kávy,
kakaa, vegety, korenín, nanukov, žuvačiek.
Tetrapaky vkladáme do zberných nádob s označením
„plasty/tetrapaky“ alebo do nádob s označením „plasty“ alebo
do žltých zberných nádob

ZBERNÝ DVOR
Zberný dvor je miesto, na ktorom môžu fyzické osoby mesta
bezodplatne odovzdať jednotlivé komodity komunálneho odpadu. Na zbernom dvore môžu občania odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok a oddelene zbierané zložky komunálneho
odpadu v rozsahu triedeného zberu.
Pri odovzdávaní odpadu na zbernom dvore je pôvodca odovzdávajúci odpad povinný preukázať sa dokladom totožnosti.
Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od fyzických osôb.
Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s komunálnym
odpadom na území mesta.
Zberný dvor (Dotrieďovací dvor): a) sa nachádza v oplotenom
areáli na ulici Pivovarníckej v Topoľčanoch, je prevádzkovaný
v prevádzkových hodinách nasledovne: pondelok – sobota.
V súčasnosti rokujeme o úprave času prevádzkovania zberného
dvoru.

KRÁTKE SPRÁVY Z MESTA

SRDCE NA SPRÁVNOM MIESTE

majú mnohí Topoľčanci. Okrem podpory podujatia Upracme si Topoľčany, ktorá sa konala
v dňoch 12. a 13. apríla 2019 a zapojili sa do
nej deti, mládež i dospelí z celého mesta, nám
zamestnanci ZKW a Tatra banky pomohli a aj
ukázali, že majú „srdce na správnom mieste“.
Podporili svojou prácou podujatie Naše mesto
2019, ktorú organizuje nadácia PONTIS. Vďaka
nim vyzerajú niektoré naše detské preliezky ako
nové. Všetkým zúčastneným ďakujeme. Za dobre
vykonanú prácu sa im osobne prišla poďakovať aj
primátorka mesta Topoľčany.

NOVÉ ZNAČENIE PRI KÚPALISKU
1. júna 2019 otvorilo svoje brány aj mestské kúpalisko. Denne sa
pracovné skupiny starajú, aby návštevníkov čakalo príjemné prostredie, čistá a príjemná voda. V tomto roku sme sa rozhodli vyriešiť
aj časté sťažnosti obyvateľov blízkych činžiakov a preorganizovať

dopravu. Na parkovisko kúpaliska sa dostanete od Pivovarníckej
ulice, kde je pohodlné parkovanie. K obytným domom je povolený
vjazd iba dopravnej obsluhe. K tej patria aj ich obyvatelia. Prosíme
o rešpektovanie nového značenia.

BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

Mesto Topoľčany od januára organizuje vždy v poslednú stredu v mesiaci bezplatnú právnu pomoc pre svojich občanov. V čase od 15,00
do 17,00 hod v zasadačke mestskej rady poskytujú právnu pomoc advokáti a právnici z nášho mesta. Prosbe primátorky o takúto pomoc pre
občanov vyhoveli Mgr. Lukáš Grežďo, JUDr. Mária Beňová, Mgr. Iveta
Riziky, JUDr. Margita Kytnárová, JUDr. Carmen Linkeschová. Veríme,
že vykonávanie tejto záslužnej práce sa vždy stretne s ich ochotou
a pochopením. Svoje rady poskytli už pár desiatkam klientov. Pred letnými prázdninami bude bezplatná právna poradňa 26. júna 2019. Počas
prázdnin nebude poskytovaná a jej služby budete môcť využiť zasa v septembri.
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ODCHYT HOLUBOV V TOPOĽČANOCH

SCHRÁNKY DÔVERY

Vysoký výskyt holubov na námestí a nimi spôsobené znečisťovanie
budov, prinútilo mesto aj v tomto roku vykonať odchyt holubov.
Ten prebehol v mesiacoch január až marec. Odchyt zabezpečovala
Sokoliarska skupina sv. Bavona.
Odchyt holubov prebiehal metódou odchytu do klietky. Princíp
spočíval v tom, že na vybrané miesta sa nastavili odchytové
pasce. Tie boli umiestnené na dvoch budovách na Námestí M. R.
Štefánika – Obchodný dom Jednota a budove, v ktorej sídli VÚB.
Kontrola a vyberanie odchytových klietok prebiehala 2 x za mesiac. Počas kontroly sa doplnilo krmivo, voda, vybrali sa odchytené
jedince a opravili sa škody na klietkach. Dopĺňanie krmiva a vody
bolo zabezpečené aj priebežne. Odchytené holuby boli umiestnené v karanténnom zariadení skupiny. Po ukončení odchytu boli
klietky zdemontované a hrubá špina odstránená.
Počet odchytených
mestských populácií holubov sa po
ukončení
odchytu vyšplhal až na
číslo 467 jedincov.
Zabezpečenie odchytu je v súlade s platnou legislatívou.

V týchto dňoch boli v meste umiestnené schránky dôvery mestskej polície,
ktoré majú podobu poštovej schránky
s označením „SCHRÁNKA DÔVERY“
s logom mestskej polície. Schránka dôvery je jednou z alternatív komunikácie občanov s mestskou políciou. Dáva
možnosť komunikovať anonymne. Prostredníctvom schránky občania môžu
dávať podnety, vyjadriť svoj názor,
upozorniť na nedostatky, prípadne
vhodiť nájdené doklady alebo kľúče. Všetky podnety občanov
mestská polícia preverí alebo odstúpi na príslušné oddelenie mestského úradu, prípadne inú kompetentnú inštitúciu. Schránky
budú pravidelne mestskí policajti kontrolovať.
Ak máte záujem o využitie schránky, budú umiestnené v troch lokalitách, kde budú pripevnené na stĺp verejného osvetlenia.
1) Križovatka ulíc Obchodná a ulica 17. Novembra (roh starej polikliniky).
2) Sídlisko Východ. Križovatka ulíc J. Matušku a ulica J. Jesenského.
3) Sídlisko Juh – pri lekárni Veronika.
Veríme, že aj toto je spôsob ďalšieho zlepšenia práce mestskej
polície.

SPRÁVY Z CINTORÍNOV V TOPOĽČANOCH
Nový cintorín je z dôvodu nedostatku hrobových miest až do jeho
rozšírenia uzatvorený. Neznamená to, že sa na Novom cintoríne
nepochováva, ale len to, že v súčasnosti si nie je možné prenajať
hrobové miesto ešte pred úmrtím. Hrobové miesto si môžu prenajať
pozostalí až po úmrtí blízkeho.
Chceme Vás tiež informovať, že na webovom sídle mesta Topoľčany
je zverejnená informácia o nevysporiadaných hrobových miestach
na všetkých cintorínoch v Topoľčanoch a jeho mestských častiach.
Nájomcovia alebo ich príbuzní sa môžu na konkrétne hrobové
miesto informovať na správe pohrebísk – Mestský úrad Topoľčany,
Odbor správy majetku a služieb, kancelária č. 141.

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU PREDZÁHRADKU
Mesto Topoľčany – Mestský úrad
Topoľčany, vyhlasuje verejnú súťaž:

NAJKRAJŠIA LETNÁ
PREDZÁHRADKA
V MESTE TOPOĽČANY
Termín súťaže:
15. apríl – 15. september 2019

Ako sa zapojiť:
Do súťaže sa môžu zapojiť občania, ktorí
sa starajú o už jestvujúcu predzáhradku
na verejnom priestranstve situovanom
pred obytným domom.
Predzáhradka by mala mať kvetinovú
výsadbu v podobe záhonu, skalky alebo inej kompozície.
Spôsob prihlásenia:
Každý záujemca sa prihlási do súťaže
10

prostredníctvom zaslanía fotograﬁe
(max. 3 ks) na adresu:
Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám.
M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
s označením na obálke, Najkrajšia
letná predzáhradka alebo v digitálnej podobe na e-mail adresu:
monika.gabrisova@topolcany.sk
K fotograﬁám treba pripojiť kontaktné údaje osoby a miesto, kde sa
predzáhradka nachádza.
Čo sa bude hodnotiť?
Celkový estetický vzhľad kvetinovej
výsadby.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční
dňa 23. 09. 2019
Tri najkrajšie predzáhradky budú
ocenené vecnými cenami.

OPRAVA ZIMNÉHO ŠTADIÓNU V TOPOĽČANOCH
Do roku 2019 vstupovalo mesto
Topoľčany so schváleným rozpočtom,
v ktorom však chýbali investície.
Tieto sa schvaľovali na zasadnutí
MsZ na začiatku roka. Okrem opráv
a rekonštrukcií ciest, plánovalo mesto
rekonštrukciu šatne a toaliet na zimnom štadióne. Po stretnutí so zástupcami Slovenského zväzu ľadového hokeja
sa k tomu pridala aj oprava chodby.
Vďaka
iniciatíve
topoľčianskeho
odchovanca Mira Šatana bolo dohodnuté, že v našom meste sa odohrá prvý
prípravný zápas pred Majstrovstvami
sveta. Opravy bolo potrebné stihnúť do konca marca, aby sme
4. apríla 2019 mohli na zimnom štadióne privítať slovenských
reprezentantov v prípravnom zápase so Švédskom. Práce boli
ukončené načas a diváci si mohli vychutnať hokejistov zvučných
mien na vlastné oči. V súčasnosti mesto pokračuje v zateplení budovy štadióna.

PODPORENÉ PROJEKTY PRE MESTO TOPOĽČANY
V ROKU 2019
Mesto Topoľčany v najbližšom období čaká realizácia a implementácia projektov, do ktorých sa zapojilo:

REKULTIVÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK
MESTA TOPOĽČANY

MPaRSR - IROP (Integrovaný regionálny operačný program)
Úspešným projektom z predchádzajúceho obdobia je regenerácia vnútrobloku na Krušovskej ulici na sídlisku Východ v meste
Topoľčany so zameraním na doplňujúce aktivity pre všetky vekové kategórie a uplatňovaním ekologických princípov tvorby
a ochrany zelene. Realizáciou projektu sa tak dosiahne vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, vznikne priestor so sociálnorekreačnými a zároveň ekologicko-stabilizačnými funkciami,
rekonštruovať budeme povrchy existujúcich komunikácií a spevnených plôch na športoviskách a detskom ihrisku, pribudnú nové
prvky mobiliáru, herné a športové prvky. Priestor bude funkčne
rozdelený na niekoľko častí: oddychová zóna s predzáhradkami
bytových domov, parčíkom, záhradou s grilom, herná zóna s ihriskom pre deti a športová zóna s workoutovým a multifunkčným
ihriskom.

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
MŠ LIPOVÁ, TOPOĽČANY

MŽP SR - OP KZP (Operačný program Kvalita životného prostredia)
Dňa 2. 1. 2019 sa začala realizácia projektu, ktorého zámerom je
výrazné zníženie energetickej náročnosti MŠ Lipová. Doterajší
stav objektu nespĺňal tepelnoizolačné vlastnosti požadované
aktuálnou normou. Obvodový plášť, strecha, balkóny a terasy
vykazovali poruchy, prejavujúce sa zatečením stien a vznikom
prasklín. Nedostatočné zateplenie sa prejavilo vznikom plesní
v kútoch miestností. Realizáciou projektu prostredníctvom optimálne zvolených riešení v zmysle návrhu energetického auditu,
a teda zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcií, modernizáciou osvetlenia a vzduchotechniky, dosiahneme pozitívny dopad na uvedené vlastnosti a taktiež
výrazné zníženie energetickej náročnosti tejto materskej školy.
Rekonštrukčné práce sú v plnom prúde a v septembri sa môžeme
tešiť na úplne nový šat budovy škôlky.

BOSONOHÝ – VNÍMAVÝ CHODNÍK

Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka - program
Gesto pre mesto
Mesto Topoľčany získalo v tomto roku ﬁnančnú podporu vďaka
hlasovaniu občanov od Raiffeisen banky na realizáciu projektu,
ktorého cieľom je vybudovanie „Bosonohého“ - vnímavého chodníka v mestskom parku mesta Topoľčany. Chodník bude určený
pre všetky vekové kategórie, najmä však deti a mládež, ktoré tak
môžu kontaktom bosých nôh s drevom, pieskom, kôrou stromu,
veľkými aj malými okruhliakmi či trávou zažiť niečo nové. Sú to
práve naše chodidlá, ktoré nás najviac spájajú s prírodou. „Bosonohý“ – vnímavý chodník je skvelou príležitosťou, ako si rozšíriť
obzor vo vnímaní prírody zmyslami, najmä hmatom. Súčasne
posilňuje svaly klenby chodidla a učí udržiavať rovnováhu pri
chôdzi v členitom teréne.
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NA PARKOVISKÁCH V MESTE
ZAPLATÍTE AJ ESEMESKOU
Spoločnosť Mestské služby ako správca
parkovísk predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva parkovací zámer
s cieľom umožniť zaplatiť na parkoviskách
esemeskou.
Platbu esemeskou mestské zastupiteľstvo
schválilo a ako pohodlnejšiu ju motoristi môžu využiť už od 22. mája 2019 na
parkovacích miestach s parkovacími automatmi na Ul. Bernolákova (pri MŠ Janka
Kráľa, Športová hala, Modrá poliklinika,
SAD), Ul. sv. Cyrila a sv. Metoda, Krušovská
(Zelený rínok) a Ul. J. Wolkra. Cena za
prvú hodinu je 0,50 € a 0,65 € za každú
ďalšiu hodinu. Rozdiel v cene je poplatok
zazmluvnenému poskytovateľovi služby
spoločnosti Mediatex.
Postup úhrady je uvedený pri všetkých
automatoch: Zaslanie SMS správy na
skrátené tel. číslo 2200 vo forme Kód
mesta-medzera-EČV-počet hodín parkovania. Napr. „TO PK123ZD 3“.
Kontrolou úhrady formou SMS je poverená Mestská polícia prostredníctvom
príslušného technického zariadenia.
Zároveň MsZ schválilo aj úpravu doby
platenia parkovania na vymenovaných
parkoviskách. Povinnosť úhrady za parkovanie je nasledovná:
Pondelok – Piatok od 6:00 do 16:00 a Sobota od 6:00 do 12:00, s výnimkou Ul. Bernolákova s pozdĺžnym státím na miestnej
komunikácii. Na tejto komunikácii došlo aj
k úprave výšky poplatku za účelom zjednotenia cien na všetkých parkoviskách
s parkovacími automatmi.
Doba parkovania Ul. Bernolákova (miestna komunikácia):
Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00
Sobota bez úhrady
Výška úhrady cez parkovací automat:
0,40 €/ prvá hodina
0,50 €/ každá ďalšia hodina
Výška úhrady formou SMS:
0,50 €/ prvá hodina
0,65 €/ každá ďalšia hodina
Úpravou času úhrady za parkovanie MsZ
rešpektovalo existenciu školských zariadení na tejto ulici a umožnilo v čase vyzdvihovania detí bezplatné státie.
Ďalším podstatným zámerom parkovacej
politiky je spoplatnenie ulíc, ktoré boli revitalizované z prostriedkov EÚ, kde 5-ročná
monitorovacia lehota nedovoľovala ich
spoplatnenie. Ide o Ul. 17. Novembra, Ul.
kpt. Jaroša a Ul. Škultétyho. Spoplatnením
týchto ulíc v centre mesta dôjde k zrovnoprávneniu parkovania pre všetkých
vodičov v centre mesta. O realizácii tohto
zámeru budeme včas informovať prostredníctvom príslušných médií.
Záverom žiadame vodičov, aby sa
riadili príslušnými usmerneniami umiestnenými priamo pri parkovacích automatoch, čím predídu zbytočným komplikáciám pri parkovaní.
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ÚSPECH V CELOSLOVENSKOM KOLE SÚŤAŽE JUNIOR INTERNET

V dňoch 5.–6. 4. 2019 sa na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU
v Bratislave konal 14. ročník súťažnej konferencie pre žiakov základných a stredných škôl
Junior Internet, ktorú organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Dvaja žiaci 8. ročníka zo Základnej školy s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany,
Dominik Hrdý a Adam Korčuška, sa vo februári do súťaže prihlásili s projektom Virtuálny
sprievodca po Topoľčanoch v kategórii Junior Web. Prešli náročným sitom výberu odbornej
poroty a v marci dostali pozvánku na celoslovenskú súťažnú konferenciu. V ich kategórii
sa nehodnotila len technická prepracovanosť webovej stránky, ako graﬁcké spracovanie
a funkčnosť, ale aj myšlienka, jasné zacielenie, originalita, prípadne potenciál pre komerčné
využitie a celkový dojem. Nemenej dôležitou bola aj samotná prezentácia projektu pred
porotou a publikom prítomným v sále aj prostredníctvom online vysielania a aplikácie,
cez ktorú ktokoľvek mohol súťažiacim položiť svoju otázku. Napriek tomu, že chlapci sa
súťaže s podobnou úrovňou zúčastnili prvýkrát, uspeli. Odborná porota im udelila 3. miesto, na ktoré sme právom pyšní. To, že si za cieľ svojho projektu vybrali podporu turizmu
v meste Topoľčany, ocenila aj primátorka mesta JUDr. Alexandra Gieciová. Veríme, že táto
skúsenosť bude pre Dominika a Adama odrazovým mostíkom k ďalším úspechom.
Mgr. Zuzana Jenisová

ÚSPECHY MESTSKEJ POLÍCIE

Mestskí policajti sa dňa 26. 4. 2019 zúčastnili 22. ročníka streleckej súťaže o putovný pohár
primátora mesta Komárno v streľbe mestských a obecných polícií zo služobných zbraní,
kde nám urobili dobré meno. Prvé miesto v jednotlivcoch si odniesol Topoľčanec Jaroslav
Zifčiak.
Z jedenástich družstiev skončila MsP Topoľčany na 5. mieste. Blahoželáme im k úspechu
a tešíme sa z pripravenosti našich chlapcov aj v uliciach. Veríme, že pri svojej práci nebudú
vystavení situáciám, v ktorých je potrebné použiť zbraň.

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI MESTA TOPOĽČANY ZA ROK 2018
Tak, ako aj po minulé roky, tak aj tento rok sme vyhodnocovali ceny o najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany. Tento ročník bol však
niečím výnimočný, a to tým, že ceny odovzdávala pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová na plese športovcov a do hlasovania ste sa
mohli po prvýkrát zapojiť aj vy – naši spoluobčania.
Víťazkou ankety o najobľúbenejšieho športovca sa stala karatistka Ingrid Marková. V novej kategórii Prekroč svoj tieň bol ocenený Christián Kunovský. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým športovcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu mesta a želáme ešte veľa úspechov.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
„ NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA TOPOĽČANY ZA ROK 2018“
Kategória: Jednotlivci SENIORI:

Kategória: Kolektívy JUNIORI:

1. miesto:
klub:
2. miesto:
klub:
3. miesto:
klub:

1. miesto: HK Agro Topoľčany – družstvo starší dorast
2. miesto: ŠK Rebels 91 Topoľčany – družstvo žiakov, kategória
U14
3. miesto: Karate klub Kumade Topoľčany – Kata team žiačky

Andrea Podmaníková
Pirana Sport Club Topoľčany
Jozef Borik
Autocross Topoľčany
Emma Sommerová
Karate klub Kumade Topoľčany

Tréner roka 2018:
Ľubomír Hurtaj ml. (Hokejový klub HC Topoľčany)

Kategória: Jednotlivci JUNIORI:
1. miesto:
klub:
2. miesto:
klub:
3. miesto:
klub:

Martin Benko ml.
ŠK Rebels 91 Topoľčany
Ingrid Marková
Karate klub Topoľčany, o.z.
Soﬁa Hatalová
Karate klub Kumade Topoľčany

Čestná cena za celoživotný prínos v oblasti športu
za rok 2018:
Ivan Ivanov (Športový klub polície Topoľčany)

ANKETA „ O najobľúbenejšieho športovca mesta
Topoľčany za rok 2018“
Ingrid Marková (Karate klub Topoľčany, o.z.)

Kategória: Kolektívy SENIORI:
1. miesto: HK Agro Topoľčany – družstvo mužov
2. miesto: Pirana Sport Club Topoľčany – vodné pólo ženy
3. miesto: Karate klub Kumade Topoľčany – Kata team seniorky

Kategória: PRESKOČ SVOJ TIEŇ
Christián Kunovský

Program Hodových slávností
v Topoľčanoch / 16. – 18. 08. 2019

16. 08. 2019

17.00 hod.

(Nám. M. R. Štefánika)

(piatok)
20.00 hod.

17. 08. 2019

vystúpenie Marián Bango

09.00 hod.

(sobota)

Proﬁl (Nám. M. R. Štefánika)
Deň ľudových remesiel XII. ročník
(Nám. M. R. Štefánika)

16.30 hod.

hudobná produkcia skupiny MINOR
(pred Domom kultúry)

20.00 hod.

koncert skupiny Replay Band
(Nám. M. R. Štefánika)

18. 08. 2019

16.30 hod.

(nedeľa)

koncert Art music orchestra
(Nám. M. R. Štefánika)

18.30 hod.

divadelné predstavenie pre deti Kocúr v čižmách
(Spoločenský dom)

20.00 hod.

koncert skupiny INEKAFE (Nám. M. R. Štefánika)
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KDE SA DÁ V MESTE SCHLADIŤ?
Počas horúcich letných dní sa mesto Topoľčany stará o ochladenie
svojich občanov viacerými spôsobmi. Priamo na námestí sú pre nich
pripravené rosiče (vodné hmly), z ktorých majú najväčšiu radosť
hlavne najmenší obyvatelia, ďalej tu máme fontánku s pitnou vodou, dve veľké vodné pumpy, ktoré ťahajú pitnú vodu priamo zo
studne a fontánu, kde je ale chemicky ošetrená voda nevhodná na
pitie, no počas horúčav sa dá pri nej príjemne schladiť.
Ďalšia fontána sa nachádza pri kultúrnom dome, kde je taktiež
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chemicky ošetrovaná voda
nevhodná na pitie a pri autobusovej stanici (Ul. 17. novembra) máme malú vodnú pumpu,
kde si občania môžu nabrať pitnú vodu, a tak sa občerstviť.
Mesto ponúka aj väčšiu
možnosť ochladenia sa, a to na
mestskom kúpalisku, s veľkým
plaveckým bazénom, menším
stredným bazénom, ako aj s bazénom pre deti alebo na krytej
plavárni.

KNIŽNÁ BURZA PRINIESLA RADOSŤ NIELEN TOPOĽČIANSKYM PACKÁM

Starostlivo pripravovaná knižná burza ZŠ na Tribečskej ulici
v Topoľčanoch s dobročinným účelom sa konala v stredu 13. marca 2019. Zúčastnila sa jej aj JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka

mesta Topoľčany, pod záštitou ktorej sa konala, ako aj viceprimátor Topoľčian Juraj Želiska a ďalší predstavitelia mesta. V telocvični
školy boli pripravené „stánky“ s knihami rozdelenými podľa tém
a v priestoroch školy boli pripravené aj rôzne zaujímavé aktivity.
Burza prebehla v príjemnej a priateľskej atmosfére, pričom sa predala veľká časť zozbieraných kníh. Vďaka tomu mohla riaditeľka
našej školy Mgr. Anna Krajčíková odovzdať karanténnej stanici
Topoľčianske packy celý výťažok z predaja kníh - sumu 1 020,40 €.
V priestoroch školy boli pripravené viac ako dve desiatky rôznych
aktivít, v ktorých sa realizovala tvorivá činnosť. Veľkú pozornosť
priťahovala Komnata Harryho Pottera, rozprávkové aktivity
v školskej knižnici, beseda s pani Evou Alakšovou o topoľčianskej
karanténnej stanici. Deti i dospelí si mohli vyrobiť zaujímavé
záložky, overiť si svoje vedomosti z histórie, geograﬁe, cudzích jazykov, logické myslenie si otestovali v matematických hrách.
Knižná burza splnila svoj účel – mohli sme stráviť príjemné popoludnie, nájsť nejaký „knižný poklad“ a predovšetkým, karanténna
stanica Topoľčianske packy získala peniažky na svoju prevádzku.
Knihy, ktoré sa nepredali, pôjdu do knižných búdok po celom meste.
Z celého srdca chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu nášho
knižného popoludnia. Či už priniesli knihy, zorganizovali sprievodné akcie, priložili „ruku k dielu“ a pomohli pripraviť priestory,
zamestnancom, ktorí predávali i žiakom, ktorí boli ich „pravými rukami“. Dúfame, že príjemná atmosféra z tejto zaujímavej akcie vo
vás pretrvá ešte dlho a niekedy v budúcnosti sa budeme môcť tešiť
na jej ďalšie pokračovanie.
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10 ROKOV GALÉRIE MESTA TOPOĽČANY
Od založenia Galérie mesta Topoľčany prešlo
už 10 rokov. Stala sa historicky prvou, mestom
oﬁciálne zriadenou galériou. Jej vzniku predchádzalo rozhodnutie vedenia mesta Topoľčany
o založení takéhoto kultúrneho miesta, a to
v priestoroch budovy Mestského úradu – Radnice. Už od prvých výstav sa začal budovať aj
akvizičný fond, v ktorom sa v súčasnosti nachádza viac ako 100
výtvarných diel v rôznych výtvarných technikách a tento fond sa
aj naďalej zväčšuje. Počas desiatich rokov, vystavovali v našej galérii renomované osobnosti slovenskej, ale aj zahraničnej výtvarnej

scény ako napríklad Daniel Bidelnica, Mikuláš Klimčák, Ladislav
Záborský, William Cáceres Garcia, Ludivine Allegue a mnohí ďalší.
Uskutočnili sa tu aj dve sympóziá. Prvé – maliarske sympózium,
bolo realizované pri príležitosti 840. výročia prvej písomnej zmienky
o meste Topoľčany. Druhé – sochárske sympózium sa uskutočnilo
o tri roky neskôr. Autori v ňom vytvorili exteriérové plastiky, ktoré
spríjemňujú priestor na oddychovej zóne Margarétka.
Priestory novozrekonštruovanej galérie sa začali využívať nielen
na vystavovanie diel, ale aj na iné kultúrne aktivity – koncerty,
prednášky a besedy. V jej priestoroch je zriadená aj Turistickoinformačná kancelária. Galéria sa tak stala neoddeliteľnou súčasťou
spoločenského života v meste a teší sa stále väčšej návštevnosti.
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Júl / August
01/07

„Cyril a Metod očami detí“ výstava súťažných
prác žiakov ZŠ a ZUŠ

o 10.00 h.

Program kultúrnych podujatí
mesta Topoľčany 2019
sobota

Deň ľudových remesiel XII. ročník

17/08
o 9.00 h.

(Nám. M. R. Štefánika)

(výstavná miestnosť TOS)

Od 01/07
Do 31/08

06/07
o 19.00 h.

13/07

Interaktívne podujatie „Leto v múzeu VII“
(Tríbečské múzeum)

Spoločenské stretnutie osamelých
(Dom kultúry)

„Strunobranie“ krajská súťaž hudobných
kapiel a jednotlivcov
(Nám. M. R. Štefánika)

o 17.00 h.

20/07
o 15.00 h.

Vernisáž výstavy Jaroslava Horečného
(Galéria Topoľčany)

sobota
o 20.00 h.
nedeľa
o 16.30 h.

nedeľa

18/08
o 18.30 h.

o 20.00 h.

Od 23/08
Do 21/10

03/08
o 20.00 h.

05/08
o 17.00 h.

(Nám. M. R. Štefánika)

Koncert Art music orchestra
(Nám. M. R. Štefánika)

Divadelné predstavenie pre deti
Kocúr v čižmách
(Spoločenský dom)

Koncert skupiny INEKAFE
(Nám. M. R. Štefánika)

Výstava „Začnite s vysťahovaním!
... a vypuklo SNP“

Výstava „Chránené územia regiónu“

(Tribečské múzeum)

(Tribečské múzeum)

Rozlúčka s prázdninami
(Lietajúce rozprávky pre najmenších, hudobná
produkcia ASCALONA a opekačka)

Tanečné predstavenie
„KristofLab & Ziggurat Project/ SK, HU“

31/08
o 16.30 h.

(Oddychová zóna Margarétka)

(Nástupište 1-12)

o 9.00 h.

Koncert skupiny Replay Band

18/08

o 19.00 h.

27/07

(Nám. M. R. Štefánika)

18/08

nedeľa
(Nám. M. R. Štefánika)

KINO NEPREMIETA

26/07

o 16.30 h.

Žochársky festival piva

od 22. 7. 2019 do 18. 8. 2019
Od 23/07
Do 31/10

Hudobná produkcia skupiny MINOR

17/08

o 16.00 h.

16/07

sobota

17/08

Výstava „Minerály sveta“

Charitatívny tunningový zraz
Do 17/07
(Nám. M. R. Štefánika)

(Tribečské múzeum)

Letný koncert „TEXAS“
(Nám. M. R. Štefánika)

Výstava „Od chmeľu k pivu“
Do 17/08
(Tribečské múzeum)

#6/ performatívne predstavenie/Depog/ ČR
(Nástupište 1-12)

Tvorivá dielňa „Človek a príroda“
Do 30/08
(Tribečské múzeum)

od 16. 8. 2019 do 18. 8. 2019
TOPOĽČIANSKE HODY
piatok

Vystúpenie „Marián Bango“

každý štvrtok
Od 14.00 h.

Pravidelné stretnutie klubu rôznych techník
ručných prác
(učebňa TOS Topoľčany)

16/08
o 17.30 h.
piatok

(Nám. M. R. Štefánika)

Hudobná produkcia skupiny Profil

16/08
o 20.00 h.

(Nám. M. R. Štefánika)

POKLADŇA KINA OTVORENÁ POČAS MESIACOV

JÚL – AUGUST
STREDA AŽ NEDEĽA OD 16,30 DO 19,00 HOD.
ALEBO 1 HODINU PRED ZAČIATKOM PREDSTAVENIA.

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu, miesta alebo času. Vážení návštevníci, vašou účasťou na podujatí
súhlasíte s kamerovým a fotografickým zaznamenávaním, ktoré môže byť zverejnené na oficiálnych webových sídlach
a facebooku organizátorov vyššie uvedených podujatí. Ďakujeme, že navštevujete naše kultúrne podujatia.

Bližšie informácie o kultúrnych podujatiach nájdete na webových stránkach:
www.topolcany.sk | kulturato.sk | www.toposveta.sk | www.kniznicatopolcany.sk | www.tribecskemuzeum.sk
skdkto.webnode.sk | www.zus-mokreho.sk | www.nastupiste.sk/news | www.zsskultetyho.sk/
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VYHODNOTENIE FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE „TOPOĽČANY V OBRAZOCH 2019“
Mesto Topoľčany vyhlásilo tento rok 1. ročník fotograﬁckej súťaže „Topoľčany v obrazoch“. Súťaž bola určená amatérskym aj profesionálnym fotografom a ich úlohou bolo
zachytiť krásy a zaujímavosti Topoľčian. O víťazoch jednotlivých kategórii rozhodla odborná porota v zložení:
1, Ondrej Šomodi – šéfredaktor týždenníka MY, fotograf
2, Ľubomír Labuda – graﬁk, ilustrátor a fotograf
3, Peter Zigo – amatérsky fotograf
4, Drahomír Trsťan – metodik pre výtvarníctvo, fotograﬁu, ﬁlm a graﬁku v TOS Topoľčany
5, Mgr. Andrej Sitár – amatérsky fotograf, člen Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu
MsZ Topoľčany
Nad súťažou prevzala záštitu primátorka mesta JUDr. Alexandra Gieciová. Víťazné fotograﬁe z každej kategórie boli zverejnené na webovom sídle i facebookovom proﬁle mesta
Topoľčany. O absolútnom víťazovi súťaže ste tak rozhodli Vy – hlasujúci svojimi lajkami.
Cieľom súťaže bolo propagovať zaujímavosti Topoľčian prostredníctvom
fotograﬁí obyvateľov i návštevníkov
nášho mesta.
Víťazi v jednotlivých kategóriách:
TÉMA: Krajinná fotograﬁa,

architektúra a street foto
Kategória do 16 rokov:
1. miesto
Vanesa SVORADOVÁ – Čas
2. miesto
Vanesa SVORADOVÁ – Cesta von
3. miesto
Dominika POLÁKOVÁ – Entrance
Kategória nad 16 rokov:
1. miesto
Marek ŠMOTÁK – Holuby na banke
2. miesto
Daniel BEDNÁRIK – Vlaková stanica
3. miesto
Michal PACKA – Centrum Topoľčian

Momenty zo života
obyvateľov

TÉMA:

Kategória do 16 rokov:
1. miesto
Katarína BELÁŇOVÁ – Starosti, starosti
Kategória nad 16 rokov:
1. miesto
Gabriela ŽEMBEROVÁ – Starenka
2. miesto
David HUBA – Dúhové Topoľčany
3. miesto
Jaro MAJTÁN – Topoľčianske leto

Víťaz hlasovania na facebook-u mesta Topoľčany:
Gabriela ŽEMBEROVÁ – Starenka
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UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
„Štúdium mi bolo najúčinnejším prostriedkom proti omrzelosti života,
môj duch sa nikdy nezachmúril tak, aby ho hodina čítania nerozjasnila.“
(Charles de Montesquieu francúzsky spoločenský komentátor a politický mysliteľ)

Celý život sa snažíme získať nové poznatky a informácie, ktoré obohacujú naše bytie. Aj z tohto dôvodu sa Ekonomická Univerzita
v Bratislave – Univerzita tretieho veku v spolupráci s mestom rozhodla, že otvorí nový študijný odbor s názvom „Nikdy nie je neskoro začať
niečo nové v Topoľčanoch“. Ak máte záujem o štúdium, vyplňte priloženú prihlášku a odošlite je na uvedenú adresu. Prajeme Vám veľa
úspechov pri Vašom poznávaní!
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Digitalizáciu kina Spoločenský dom Topoľčany
ﬁnančne podporil
a Mesto Topoľčany

3D KINO SPOLOÿENSKÝ DOM • JÚL/AUGUST 2019
3. VII. – streda o 19,00 h.

13., 14. VII. – sobota, nedeľa o 19,00 h.

Americká romantická hudobná komédia. Slovenské
titulky. 117 min.

Americká komédia. Slovenské titulky. 125 min.

YESTERDAY

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

4. VII. – štvrtok o 19,00 h.
Americká hororová komédia. Slovenské titulky. 105 min.

MŔTVI NEUMIERAJÚ

Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

5. VII. – piatok o 19,00 h. 3D - slovenský
dabing
6. VII. – sobota o 19,00 h. 2D - slovenské
titulky
7. VII. – nedeľa o 19,00 h. 2D - slovenský
dabing
Americká akčná, fantasy komédia. 119 min.

SPIDER – MAN:
ĎALEKO OD DOMOVA
Slovenská premiéra
Vstupné: 6.-€ - 3D 5.-€ - 2D
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

7. VII. – nedeľa o 16,30 h.
Americký dobrodružný, animovaný. Slovenský
dabing. 86 min.

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
Vstupné: 5.-€
vhodné pre všetky vekové skupiny

10. VII. – streda o 19,00 h.
Anglicko – americký dokumentárny, hudobný,
životopisný. České titulky. 114 min.

PAVAROTTI

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

11., 12. VII. – štvrtok, piatok o 19,00 h.
Americká akčná komédia.
Slovenská premiéra / Slovenské titulky. 94 min.

SPOLUJAZDA

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

13., 14. VII. – sobota, nedeľa o 16,30 h.

STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE
Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

17. VII. – streda o 19,00 h.
Americký horor. Slovenské titulky. 87 min.

KORISŤ

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

18. VII. – štvrtok o 19,00 h.
Anglicko – americký dokumentárny, hudobný,
životopisný. České titulky. 114 min.

PAVAROTTI

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

19. a 21. VII. – piatok, nedeľa o 16,30 h. v 2D
20. VII. – sobota o 16,30 h. v 3D
Americký rodinný, animovaný, dobrodružný. Slovenský dabing. 117 min.

LEVÍ KRÁĽ

Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€ - 2D 6.-€ - 3D
nevhodné pre maloletých do 7 rokov

19. a 21. VII. – piatok, nedeľa o 19,00 h.
Slovenská romantická komédia. Slovenská verzia.
89 min.

LOLI PARADIČKA

Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

20. VII. – sobota o 19,00 h.
Nemecká komédia. Český dabing. 111 min.

100 VECÍ

Americký animovaný, dobrodružný. Slovenský
dabing.

TOY STORY 4

Vstupné: 5.-€ - 2D 6.-€ - 3D
nevhodné pre maloletých do 7 rokov

23., 24., 25. VIII. – piatok, sobota, nedeľa
o 19,00 h.
Americký akčný thriller. Slovenské titulky.

RÝCHLO A ZBESILO:
HOBBS & SHAW

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

28., 29., 30. VIII. – streda, štvrtok, piatok
o 19,00 h.
Americká dráma, komédia. Slovenské titulky. 159
min.

VTEDY V HOLLYWOODE
Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

29. a 31. VIII. – štvrtok, sobota o 16,30 h.
Americký animovaný, dobrodružný. Slovenský
dabing.

LABKOVÁ PATROLA
Vstupné: 5.-€
vhodné pre všetky vekové skupiny

30. VIII. a 1. IX. – piatok, nedeľa o 16,30 h.
Francúzsky animovaný, rodinný. Slovenský dabing.

PLAYMOBIL VO FILME
Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€
vhodné pre všetky vekové skupiny

31. VIII. a 1. IX. – sobota, nedeľa o 19,00 h.
Slovenský thriller. Slovenská verzia. 90 min.

KTO JE ĎALŠÍ?

Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

OD 22. 7. 2019 DO 18. 8. 2019
KINO NEPREMIETA - DOVOLENKA

POKLADŇA KINA OTVORENÁ POČAS
MESIACOV JÚL – AUGUST, STREDA AŽ NEDEĽA
OD 16,30 DO 19,00 HOD. ALEBO 1 HODINU
PRED ZAČIATKOM PREDSTAVENIA.

Francúzsky animovaný, rodinný. Slovenský dabing.
90 min.

21., 22. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.

WILLY A KÚZEJNÁ PLANÉTA

DETSKÁ HRA

Slovenská premiéra
Vstupné: 5.-€ / vhodné pre všetky vekové skupiny

23. a 25. VIII. – piatok, nedeľa o 16,30 h. v 2D
24. VIII. – sobota o 16,30 h. v 3D

Americký horor. České titulky. 120 min.
Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Upozornenie pre divákov!
V dňoch od 22. 7. 2019 do 18. 8. 2019 kino
nepremieta z dôvodu každoročnej odstávky pre
čerpanie DOVOLENKY.
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