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Priechod pre chodcov bude Investícia do rekonštrukcie štadiónu
Zvýšenie kvality životného prostredia mesta
oznam
riešený
bezbariérovo

Topoľčany
za pomoci
revitalizácieďalší
zelených
plôch
prinesie
do Topoľčian
rozvoj

Oznamujeme
občanom,
z dôvodu
rekonštrukcie
ný bezbariérovo
s vytvorením
V záujme
zlepšeniaže
funkčnébude v termíne
od 08.07.2015
do 31.07.2015
podateľňa
na postihdlažby
pre zrakovo
ho hľadiska
ako aj komfortu
Mestskom
úrade občanov
v Topoľčanoch
presťahovaná,
nutých pred naslepriechodomDňa
pre 02.06.2015 a
prechodu
z ulice Paldovným kovičovej
spôsobom:
na ulicu Gorkého, chodcov. Chodník bude zreaFutbalový štadión v To03.06.2015
bol na čaká
ulici rozsiahla
mesto Topoľčany v rámci svoj- lizovaný zo zámkovej dlažby.
poľčanoch
Hollého
v
meste
ToSamotná
nosná konštrukcia
rozpočtu na odpad
rok 2013/2014
rekonštrukcia, mestskí po1, Dane ahokomunálny
vybavíte
na 1. poschodí
poľčanyslanci
zrealizovaný
vyčlenilo potrebné finančné lávky bude oceľová. Stavebné
dali zámeru zelenú.
č. dverí 224
výrub a odstránenie
prostriedky na realizáciu láv- práce na lávke sa budú usku(čerešní).
točňovať
v jednotlivýchstromov
etaky prea peších,
ktorá
nahradí
Štát
prostredníctvom Sloven2, Podateľňa
pokladňa
bude
taktiež
na 1. poschodí

doterajšie riešenie prepojenia pách. Počas stavebných prác
ského futbalového zväzu (SFZ)
bude prechod medzi ulicami
investíciu podporí
Výrub uskutočnila
odbor- sumou
Lávka sa bude začínať na Palkovičova a Gorkého uzavaž
750-tisíc
eur
a mesto Toná firma, ktorá odstránila
Za pochopenie
Vám ďakujeme.
včas
ulici Palkovičova
(sídlisko retý, o čom budú občaniapôvodnú
poľčany
bude podieľať
40
zeleň vsasúlade
so
staStred II), v mieste kde v súčas- informovaní. Ukončenievšetkými
percentami
nákladov,
čo
je
bezpečnostnýnosti začína schodisko a bude vebných prác na predmetnej
500-tisíc eur. „Hodnotím to
tak Posledná
aby
2014.požiadavkami,
pokračovať priamo na ulicu stavbe sa plánuje v júli mi
veľmi pozitívne.
veľnedošlo ká
k investícia
ohrozeniunaokoGorkého, kde bude ukončená Realizáciu bude uskutočňoštadióne bola
litých budov
prostredia,
Zverejnenie
zoznamu
dlžníkov na
daniach
vať firma Firesta
Fišer rekonrampou
pre zdravotne
po- miestnych
v rokua1985,
keď tu bola sparokoloidúcich
a poplatkoch
podľa
§52azák.č.563/2009
Z.z. o správe
stavbydaní
a.s., ktoráprípadne
usstihnuté
osoby
schodiskom. strukce
takiáda,“
povedalobpre média
sa Peter
realizoval
pelastránke
vo výberovom
ve- Výrub
bude
riešenánadvomi
primátor
Baláž.
(daňový Rampa
poriadok)
nájdete
webovej
mestakonaníčanov.
rejnousuma
súťažou
na dodávateľa
šikmými
plochami v jednom
v rámci projektu: “ZvýšeTopoľčany
www.topolcany.sk,
kde úhrnná
daňosmere a jednou
šikmou
plo- stavebných
Štadión
bude slúžiť
niesokvality
životného
pro- aj na iné
vých nedoplatkov
presiahla
za fyzické
osoby nadprác
160 v€súlade
chouosoby
v opačnom
smere.
podujatia
stredia kultúrne
mesta Topoľčany
a právnické
nad 1600
€.Lávka, zákonom č. 25/2006 Z.z v znení
schodisko a rampy sú oboj- neskorších predpisov. za pomoci
Primátor
Baláž zdôraznil,
že
revitalizácie
zesmerné. Prechod rampy na
po
rekonštrukcii
bude
môcť
ING. KAROLÍNA ŠTRPKOVÁ,
lených plôch“, ktorý podchodník bude plynulý. Prieštadión slúžiť nielen pre fut- Futbalisti z MFK Topoľčany budú hrávať na zrekonštruovanom štadióne.
REFERENT OVŽP
porila pobočka
chod pre chodcov bude riešebal. „DajúRaiffeisen
sa tam robiť aj iné
banky vkultúrne
meste Topoľčany
podujatia, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú ciu využili pre rozvoj mesta. štrukcii štadiónu a demontáokolie, nakoľko
sa im často
vysadená
v spolupráci
bránou“aledonapríklad
na základe
hlasovania
ob- jekde„vstupnou
oválov ostane
Ak by Topoľčany
ponuku
od- ži schátralých
nedali
robiť v halách,
je len futbalisti,
lámali konáre,
ktoré by
ohros Radouzhruba
mládeže
Nitrianmesta
nakoľko futbalu,
čanov mesta
sumou a1000
10-tisíc
metrov štvormietli, určite
v poradovníaj hráči amerického
malá kapacita,
v exteriéri
sa Topoľčany,
zovali okoloidúcich
obyskeho
mestu
nachádza
pri rok
autobu€. Hlavným
projek-kdesaskryť
covýchktorá
voľného
pozemku, na
ku už čakali ďalšie
mestá,
kto- kraja,
ktorí tento
hrali stredoezasecieľom
ľudia nemali
Dňa 2. mája 2015 sa konali súťaže spočíva v kondičvateľov.
Poby
odstránení
pô- prisľúbila
pomoc
pri burina
rea- a topoje dnes
takúto finančnú
pomoc ktorom
ligu. staniMesto má
dnes ré
pred dažďom.
Na zrekonštrusovej a urópsku
železničnej
tu je zlepšenie
životného
v Nitre majstrovstvá Slo- nej, technickej, teoretickej
a ten sa bude
dať využiť. „V
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uviedol
veľkú možnosť
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stromov
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lizovaní le
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ci a je prvou
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prostredia
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Topoľčavenska žien fitness, body- a vo veľkej miere i psyTopoľčanoch
sa
predáva memesta
Peter
Baláž.
o
ďalší
krok
vpred.
Takú
šancu,
podmienky
aj
pre
kvalitnú
ich
mieste
vysadená
nová
bude
uskutočnená
v
prievidia
návštevníci
mesta
ny prostredníctvom zvýfitness, bikiny fitness žien, chickej zameranosti. Celý
ter štvorcový
zhruba za 50 až
pomôže behu
zveľa- mesiaca
akú Topoľčany
dostali
dnes,tohoInvestícia
kultúru, koncerty
spoloistého druhu,
september
príchode
autobusom,
či zeleň
šenia starostlivosti
o zeleň a po
men´s physique. Rodáčka tento obtiažny tréning sa
60 eur,
krát 10-tisíc
deniačerešne,
zdevastovaného
mest„Zísčenské akcie prePre
obyvateľov
a to
okrasné
ktoré aby
mladé
stromy
nebolije to zhruvlakom. nebudú
Stromymať
sa ďalšie
stáva-roky.
a jej zveľaďovaním.
z Topoľčian Alena Koval- odohráva v Bodyline fitba
500-tisíc
až
600-tisíc eur
ského
majetku,
do
ktorého
je
mesta Topoľčany,“ skonšta- kať až 750-tisíc eur od vlády
li z roka na rok čoraz viac esteticky doplnia okolitý ohrozené silnými letnými
projekt bola
toval.zvolená
Zároveň kondodal, že fut- záväzok voči občanom nášho by bolo treba skôr či neskôr Investícia mesta je 500-tisíc
číková získala 3. miesto, čo ness centrum v Topoľčamobiliár.investovať
Nová zeleň
budePrihorúčavami.
nebezpečnými
presmesvoje
krétne ulica
Hollého,
peniaze.
rekon- eur,“ poukázal Baláž.
mesta, aby
túto investíbalový
štadiónktorá
v Topoľčanoch
(MG)
bolo jej zatiaľ najväčším noch. Okrem toho, že svoj

č. dverí 252
medzi danými ulicami.

Zoznam dlžníkov

Úspech rodáčky Topoľčian
v bodyfitness

úspechom v jej len jeden
a pol ročnej kariére. Následne sa zúčastnila súťaže BFC CUP v Českej Lípe,
kde získala striebornú
medailu. Jej príprava na

čas venuje tréningom si
plní úlohu matky. Veľké
poďakovanie za podporu
patrí jej rodičom, priateľovi, P. Mišenkovi a Forte
šport.

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Raiffeisen banky“

Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam

disko, pri nešťastnom páde
Mládežnícke kategórie
bránky na dieťa by to nemalo
MFK Topvar Topoľčany
Na ulici Pod Kalváriou v To- teplej vody je v elektrickom
vplyv na jeho zdravie, resp
poľčanoch, sa realizuje od bojleri. Dvojizbový byt posa od leta môžu tešiť z
ohrozenie života. „Som veľmi
mája 2013 výstavba troch zostáva z kuchyne a jednej
nových tréningových pošťastný, že naši mladí chlapsociálnych bytových domov izby. V kúpeľni je sprcha,
môcok v celkovej výške
ci budú trénovať s novými
nižšieho štandardu. Výstav- umývadlo a WC. Každý byt
2972,90 €, ktoré boli zakúba sociálnych bytov bola bude vybavený elektrickým
pené vďaka úspešnému
vzťahy v území. Zmenené bude predmetná ulica dva
ETAPApomôckami,
č. 2 v tejto nakoľko
etape materiálne vybavenie pre tréning
schválená v Mestskom za- bojlerom pre prípravu teplej
projektu s názvom „Zefekbude klopenie ako aj systém dni počas kladenia asfalto- bude opravená
prvá časť
mládežníckych
mužstiev už
stupiteľstve dňa 14.12.2011 úžitkovej vody. Vykurovanie
tívnenie tréningového
odvádzania dažďových vôd vého koberca pre vozovku nadchodu
zvršok
aj podnebolo
ideálne.
Nové pomôca je v súlade s Programom jednotlivých bytov je riešené
procesu mládeže v MFK
z chodníka a priľahlej ko- úplne uzavretá.
hľad . Jedná
sa o manipulovateľné
rampy
ky sú ľahšie
pre
rozvoja bývania mesta To- pevným palivom, ktoréStavebné
Topvar
Topoľčany“.
práce budú
pozo- munikácie. Z technického
Termín začatia realizá- a schodiská
z ulicenezávadné
P. Jilem- a mnozdravotne
poľčany schváleným v MsZ každý byt bude uskladnené v
opravy bol
chodníkov
kompletcie nové
je stanovený
na 07/2015 nického,hé
a zčasť
nich premoste(ako napríklad Team
v ob- z Projekt
dňa 9.12.2009. Dispozičné samostatnej miestnostistávať
podporenýhľadiska
vďaka dôjde
Mladíku
futbalisti
získali
pomôcky
a komunikácie
nachádzajúriešenie bytov a použité jekte skladu palív, ktorých
Nadačnému
fondu Slovenskej
nej výmene
a ukončenie
výstavby bude nia trate.Mate) sú úplnou novinkou v
prekonštrukčných
skvalitnenie tréningového
procesu.
cich sa na
ulici Slobody
ako vrstiev
tréningového
materiály zodpovedajú by- bude celkovo 9 ks pre všetky
Sporiteľne
v Nadácii
Pontis, chodníka, k výme- 09/2015.
ETAPArámci
č. 3 zahŕňa
opravu procesu
aj preriešenie
odvodnenia
osobne mám
veľkú radosť
zakú- Ja
1 kus Športtes- Na rozvoj rýchlosti bolipovrchu
tom s nižším štandardom byty. Realizácia samotných
ktorá každoročne
rozdeľuje
fi- hu tréningu,
ne obrusnej
vrstvy vozovmostovky
premosdaného nančné
územia.dotácie
Stavba
je ky,výšzo
športtesterov,
ktoré nám
pené
nastaviteľné
Agiliti
preteru,
ktorý
je
napojiteľný
na
vybavenosti ale s maximál- bytových domov je financov celkovej
odfrézovaním starého
tenia trate medzi dvoma
umožnia väčšiu kontrolu a
kážky.
Na
rozvoj
sily
boli
zakúpočítač
a
po
tréningu
môže
nou úžitkovosťou. Zostava vaná dotáciou z Ministerstva
€ v rámci projektu
rozdelenáke 100.000
na nasledujúce
asfaltového krytu, vozovky
dilatáciami. V tejto etape
bytových domov vytvára dopravy, výstavby a RR SR vo
na tréner spätne vyhodnotiť cel- pené nastaviteľné prekážky, spätnú väzbu v rámci celkovej
objekty : „Futbal to je hra“. Dotácia
jeho nahradením
novýnebudú tréningovej
realizovanézáťaže.
žiad-Osobitnou
kové zaťaženie
hráča, ako i ktoré sú okrem svojej flexibipolouzavretý komplex, po- výške 75 % obstarávacích náprojekt bola schválená aa zhrumi
asfaltovými
vrstvami.
ne
práce
zo
spodnej
strany
zostávajúci z troch bytových kladov a poskytnutého úveba o mesiac neskôr bola pod- jeho prístup a aktivitu počas lity pri skladaní aj zdravotne kapitolou sú nové prenosné
D 101 Rekonštrukcia
Stavebnými
dôjde
mosta.
Si- bránky z hliníkového materipráveprácami
ukončenej
tréningovej nezávadné v prípade pádu.
domoch o celkovom počte ru zo ŠFRB vo výške 25 % obpísaná aj zmluva oľaposkytnutí
vostranného
chodníka
prejúlaksa
rekultivácii
zelene
nacháPlánovaný
reaálu pretermín
potreby mladších
žiaĎalšou
pomôckou je lu budú chlapci z MFK tréno30 jednoizbových bytov a 6 starávacích nákladov. Mesto
grantu.
Od polovice
tak jednotky.
peších
ulici Slobodymužstvádzajúcej
Stavebné
práce
rozdelesa „Kick
za ľavostranprác
je
kov a kategórie
prípraviek.
Na
z namládežnícke
aj nasú
novej
Bosu fitlizácie
lopte a stavebných
Ball“ (známy
hlav- vať
dvojizbových bytov. Každý Topoľčany bude financovať
mohli tzv.
záver
by som
chcel poďakovať
sú ajetapy
nové švihadlá.
D 102 R
ekon
š t rauhlavne
k c i a využívať
ne z futbalovej školyné
Ajaxu
bytový dom je pavlačového rozpočtu mesta iba technicreálne
tešiť
na trizakúpené
jednotlivé
ným chodníkom.
stanovený
07/2015
– 09/2015
Sporiteľni,
ktorá rozvíja
typu s jedným centrálnym kú vybavenosť a inžinierske
nové tréningové
pomôcky
v Amsterdam),
pravostranného
chodníka
výstavby.Najvyššou položkou varámci
Počas
realizácie staveb07/2016Slovenskej
– 09/2016.
Počas Nadácii
Pontis,
všetkým,
ktorí akýmcelého
projektu
sú
nové
prekopaciu
techniku
a
cit
v
nohe,
schodiskom. Objekt je dvoj- siete. Výstavbu sociálnych
rámci
tréningového
pre peších
na ulici
Slobody procesu.
ETAPA
č.
1
v
tejto
etape
ných prác bude na predrealizácie stavebných prác
koľvek spôsobom
nosné mládežnícke
brány, nadchod
slalomové
tyče uzázamerané
podlažný, obdĺžnikového pô- bytov realizuje firma Ivan
Z celkovej miestnej
dotácie bolimetnej
zakú- ulici
D 103 Oprava
budenaopravená
prvá časť bude
čiastočná
čiastočnepodporili
a hlavne pánovi
sú zhotovené
nácvik
vedeniabude
lopty a nadchodu
obchá- ktoré
dorysu, nepodpivničený so Zelina DANZEL, ktorá uspela
pené na
úplne
nové
koordinačné
komunikácie
ulici
Slobozvršok
aj podhľad.z hliníkovera. Ulica
Slobody
uzavretýtento
aleprojekt,
prechodný
sedlovo strechou. V jednom vo výberovom konaní verejrebríky na rozvoj koordinácie dzanie súpera, prihrávkové vého materiálu. Ich výhodou Jánovi Detkovi, s ktorým som
dy
Jedná sa o rampy a schodis- je potrebné
počas
prepriebehrešpektovať
celého projektu konoblúkové bránky
a futbalové je hmotnosť, ktorá je výrazne
bytovom dome je 10 jednoiz- nou súťažou na dodávateľa
pohybov, 4 kusy figurín
na rekonštrukcie
sa priamych
nezmenia
ká noz ulice
M. Rázusa,
časť dopravné
jazdná
značenie,
ktoré by sme
a bez ktorého
so
nižšia
oproti starým
klasic- zultoval
bránky sposledného
otvormi. Úplnou
bových bytov a 2 dvojizbové stavebných prác v súlade Opravou
nácvik
kopov,
nové okrem
komunikačné
premostenia
týždňa,
dané
na stavbe.
dnes
určite nové pomôcky
znekým trate.
bránkam a ľahšie bude
sa s niv rámcikedy
tréningových
byty. Jednoizbový byt pozo- zákonom č.25/2006 Z.z.vjestvujúce
značkovacie
méty, 15 ksaugustového
šport- vinkou
stáva z jednej miestnosti, ní neskorších predpisov. Statesterov, prostredníctvom pomôcok je tzv. „Team Mate“, mi manipuluje pri prenášaní nemali.“ Uviedol Michal CaRadničné zvesti – noviny pre občanov mesta Topoľčany•vydáva: Mestský úrad Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom•Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany• tel. 038/53 40 101, fax:
mládeže MFK
v rámci
tréningov,
resp.
pred
ktorému
budú
kde
bude kuchynská
linkajanetta.kadlieckova@topolcany.sk•
s vebné práce na predmetnej
ktorých
majú
tréneri
038/5340111,
www.topolcany.sk,
e-mail:
zostavila:
Mediálna
komisia
MsZaktuálTopoľčanyvďaka
v zložení:
JUDr. Milan
Lisýmladí
– predseda,
Ing. Peter
Žembera,
Mgr.
Július ránek,
Krajčík,šéftréner
Štefan Grach,
Topvar
Topoľčany.
stavbe
budú
ukončené
v júniza vecnú
zápasmi.
trénovaťkomisia
kvalitu
prvédrezom.
V kúpeľni
je sprcha,
ny správnosť
prehľad príspevkov
o záťaži jednotliMgr. Janetta
Kadliečková,
Mgr. Katarína
Katonová•
foto:
archív
MsÚ, internet•
zodpovedajúchlapci
autori• mediálna
MsZ
si vyhradzuje
právo Oveľa
príspevkyzásadnejší
v prípade potreby
upraviť,
zostručniť,
prípadne neuverejniť.
a štylistickou
2014 . kontrolou.
umývadloNeprešlo
a WC.jazykovou
Príprava
vých hráčov v danom okami- ho dotyku a spracovania lopty. význam má zdravotné hľa(MG)
(JŠ)

Rekonštrukcia
ul. Slobody

Rekonštrukcia
nadchodu
ul. Tovarnícka

