noviny pre občanov mesta Topoľčany
Veľká noc v Ľudových tradíciách
Srdečne Vás pozývame na ukážky zdobenia kraslíc, výpodujatie venované veľko- roby veľkonočných dekorácií
nočným zvykom a tradíciám, a aranžmánov.
ktoré sa bude konať v dňoch
7. 4. – 9. 4. 2014 v Galérii mesta
Topoľčany v čase od 9:00 do
16:00 hod. Slávnostné otvorenie podujatia za účasti
primátora mesta Topoľčany,
Ing. Petra Baláža sa uskutoční dňa 7. 4. 2014 o 13:00 hod..
Pre návštevníkov budú počas
podujatia pripravené názorné

Aktivačné práce
v Meste Topoľčany
Podľa ustanovenia § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola uzatvorená Dohoda
na vykonávanie aktivačnej
činnosti formou menších
obecných služieb pre obec.
Účastníkmi dohody boli Úrad
práce,sociálnych vecí a rodiny
Topoľčany a Mesto Topoľčany.
Obyvatelia mesta Topoľčany mohli v týchto dňoch
zaznamenať vyšší počet pracovníkov, ktorí sa starajú o verejnú zeleň, zametajú, čistia
parkoviská, obrubníky a zbie-

rajú odpadky na sídliskách
Juh, Východ, Stred I. a II., sídl.
F, na Novom cintoríne, Dotrieďovacom dvore, letnom kúpalisku a parkoviskách. Postupne budú tieto aktivačné práce
vykonávať po celom meste.
V súčasnosti je počet týchto pracovníkov 38 a zatiaľ nemajú špeciálne označenie, no
v najbližšej dobe ich spoznáte
podľa toho, že budú mať na sebe oblečené oranžové reflexné
vesty.
Touto cestou Vás prosíme,
aby ste boli ohľaduplní voči
pracovníkom.

Zasielanie rozhodnutí
Dňa 15.04.2014 budú obyvateľom mesta Topoľčany zaslané rozhodnutia: poplatky
za komunálny odpad, dane
z nehnuteľnosti, dane za psa,
dane z výherných automatov.
Po obdržaní rozhodnutia
sú obyvatelia mesta povinný
zaplatiť poplatok najneskôr
do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a splátky
dane najneskôr v lehote ich

splatnosti a to formou bankového prevodu (aj cez Internet
banking), v pokladni MsÚ alebo poštovou poukážkou cez
Slovenskú poštu.
Pri platbe formou bankového prevodu a poštovou poukážkou je potrebné uviesť
všetky údaje (Variabilný symbol, číslo účtu a pod.), ktoré
nájdete na zadnej strane rozhodnutia.

Mesto Topoľčany
Mládežnícky parlament mesta Topoľčany
Slovenský červený kríž
územný spolok v Topoľčanoch

Vás pozýva na odber krvi pod názvom

VEĽKONOČNÁ KVAPKA KRVI
pod záštitou primátora mesta,
dňa

14. apríla 2014 od 8.00 do 11.00 hod.
na Mestskom úrade v Topoľčanoch
/v predsáli zasadačky MsZ na 1. poschodí/.
Prineste si so sebou občiansky preukaz
a kartu poistenca.
Bližšie informácie Vám poskytnú v podateľni Mestského úradu
alebo na tel. čísle 5340101.
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Klientske centrum na Okresnom úrade v Topoľčanoch
Okresný úrad v Topoľčanoch spustil prevádzku
klientskeho centra slávnostným otvorením 17.
marca 2014 za účasti predsedu vlády Roberta Fica
a Ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktorý stál pri
zrode celého projektu ESO.

Vďaka novému klientskemu
centru budú môcť obyvatelia
okresu vybaviť množstvo vecí
pod jednou strechou a vo veľmi krátkom čase vďaka novému elektronickému systému,
ktorý skráti čakanie nakoľko
každý návštevník úradu dostane vlastné poradové číslo.
Na prízemí Okresného úradu
nájdete podateľňu, pokladňu,
katastrálny odbor, pozemkový
a lesný odbor, odbor živnostenského podnikania a pracovis-

Zľava: Žaneta Páleníková - prednostka Okresného úradu
v Topoľčanoch, Robert Fico – predseda vlády SR, Robert
Kaliňák – podpredseda vlády SR a Minister vnútra SR.

Jarné upratovanie
Mesto Topoľčany organizuje akciu Jarné upratovanie.

V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú
slúžiť občanom mesta na vyhodenie objemového odpadu
z domácností. Ide o veci, ktoré
majú väčšie rozmery (nábytok, okno, radiátor, vaňa, posteľ a pod.) a nedajú sa umiestniť do 110 l zberných nádob
(domová zástavba) a do 1100
l zberných nádob (bytová zástavba).
Kontajnery neslúžia na

zber bioodpadov v domovej
zástavbe. Ak by ste predsa
len mali bioodpad, prosím
nevkladajte ho do kontajnera. Väčšie konáre zviažte do
zväzkov a menšie kusy zeleného bioodpadu dajte do
vriec a tieto uložte vedľa kontajnera.
Žiadame Vás, aby ste využili vytvorené podmienky
zo strany mestského úradu. Akékoľvek požiadavky
a pripomienky nahláste na
Mestský úrad Topoľčany,
odbor správy majetku a služieb p. Novotnému na tel. č.:
038/5340142

ZBER ELEKTROODPADU
Vašu domácnosť zbavíte nepotrebných
spotrebičov a zároveň tak pomôžete životnému prostrediu. Zber starých spotrebičov je bezplatný a týka sa:

Zber elektroodpadu
pre bytovú zástavbu
Pre obyvateľov žijúcich
v bytových domoch bude
zber starých spotrebičov
prebiehať rovnakou formou ako v minulé roky.
Obyvatelia donesú staré
spotrebiče v stanovený deň
na určené zberné miesto.

ko, kde nájdete osvedčovanie
listín a podpisov na listinách,
osvedčovanie verejnej listiny
na použitie v cudzine ako aj
poradenstvo pri zmene mena
a priezviska.
Na prvom poschodí sa nachádza odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o životné prostredie a tu si môžete vybaviť aj
záležitosti týkajúce sa občianskych, vodičských, cestovných
dokladov ako aj zbraní a streliva, evidencie vozidiel, keďže sa
Okresný úrad prepojil s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru. Najväčšou výhodou
klientskeho centra je to, že si
občania nemusia kupovať kolky,ale príslušný poplatok môžu
zaplatiť priamo v pokladni. Občania určite ocenia aj zrušenie
nestránkových dní.

V dňoch 17.3.2014 – 13.4.2014

HARMONOGRAM PRISTAVENIA A VÝVOZU KONTAJNEROV:
17.03.2014 – 23.03.2014
Mestský výbor č. 4 – ohraničený ulicami: Pod Kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka, Puškinova, Kalinčiakova
24.03.2014 – 30.03.2014
Mestský výbor č. 5 – ohraničený ulicami: Tovarnícka, Brezová,
Malinová, A. Hlinku, Jilemnického
31.03.2014 – 06.04.2014
Mestský výbor č. 6 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany
07.04.2014 – 13.04.2014
Mestské výbory č. 1,2,3 – sídliská Juh, Východ, Stred I. a II., sídl. F.,
IBV pri nemocnici: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa Kráľa, Mieru, Dr. Adámiho, Športovcov
Bližšie informácie o stanovištiach kontajnerov na www.topolcany.sk
alebo na tel. čísle: 038/5340142
Tento rozpis pristavenia kontajnerov platí vždy v prvé 2 dni v týždni.
Niektoré kontajnery budú potom presúvané na iné miesto podľa potreby občanov, alebo na základe požiadaviek Mestských výborov.

dňa 05.04.2014 (sobota), od 8°° - 15°° hod.

1. Malých domácich spotrebičov: vlasov, holiace strojčeky, kulmy, fény, honapr. vysávače, žehličky, hriankovače, diny či váhy.
kuchynské roboty, mixéry, fritézy, mlyn2. Veľkých domácich spotrebičov:
čeky a kávovary,elektrické nože,strihače napr. chladničky, mrazničky, práčky, su-

šičky, umývačky riadu, elektrické sporáky a rúry na pečenie, grily, mikrovlnky,
varné dosky, elektrické spotrebiče na vykurovanie,odsávače pár,mobilné klímy.

Zberné miesta mobilného zberu elektroodpadu:
ČAS
8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10
13.10 – 13.40
14.10 – 14.50

ULICA
Timravy
Fullu
M.Benku
J. Matušku
P.O. Hviezdoslava
Gogoľova
Podjavorinskej
Janka Kráľa
Kpt. Žalma
Sedmikráskova

BLIŽŠÍ POPIS ZBERNÉHO MIESTA
Na trávniku medzi činžiakmi 1299 a 1457
Stanovište separovaného zberu pri činžiaku 2699 (pri škôlke)
Vedľa predajne chlieb - pečivo pred činžiakom 2462
Stanovište komunálneho a separovaného zberu vedľa činžiaku 2178
Pri stanovišti komunálneho a separovaného zberu vedľa činžiaku 2262/32
Parkovisko pred garážami vedľa činžiaku 1888
Stanovište komunálneho a separovaného zberu vedľa činžiaku 1942
Parkovisko pred obchodom COOP Jednota
Pred obchodom COOP Jednota
Sídlisko pri predajni Artemis

Zber elektroodpadu pre rodinné domy
Pre obyvateľov žijúcich v rodinných domoch na území mesta Topoľčany a mestských častiach Veľké Bedzany a Malé Bedzany, bude zber starých spotrebičov
prebiehať nasledovne:
1. Zatelefonujte na Mestský úrad
Typ a počet spotrebičov, ktoré po- HLASOVAŤ DO 03.04.2014
pracovníkov zabezpečujúcim odvoz
Topoľčany na tel. číslo: 038/5340142, trebujete odviezť
2. Elektroodpad musí byť vyložený elektroodpadov za bránu.Elektroodpad
038/5340140 alebo napíšte mail na laVaše meno, priezvisko, presnú ad- za bránou rodinného domu v deň zberu nevykladajte na ulicu ! Z časových a lodislav.novotny@topolcany.sk a tam resu bydliska a telefonický kontakt
od 8.00 – 15.00 hod.Zároveň je potrebné, gistických dôvodov nevynášame eleknahláste tieto údaje:
VAŠE ÚDAJE NÁM MÔŽETE NA- aby ste v priebehu dňa umožnili vstup troodpad z bytov,pivníc a povál.

ZBER STARÉHO NÁBYTKU
Ak sa chcete zbaviť starého a nepotrebného nábytku Mesto Topoľčany
pre Vás pripravilo túto možnosť.

dislav.novotny@topolcany.sk a tam
nahláste tieto údaje:
Druh a počet nábytku
Vaše meno, priezvisko, presnú adAko na to ?
resu bydliska a telefonický kontakt
1. Zatelefonujte na Mestský úrad
VAŠE ÚDAJE NÁM MÔŽETE NATopoľčany na tel. číslo: 038/5340142, HLASOVAŤ DO 10.04.2014
038/5340140 alebo napíšte mail na la2. Nábytok musí byť vyložený pred

12.04.2014 (sobota) od 8°° - 11°° hod.
domom v sobotu od 8.00 – 11.00 hod.
V určený deň odoberieme z vašej adresy vyložený nábytok. Z časových
a logistických dôvodov nevynášame
nábytok z bytov,pivníc a povál.
Nepotrebný nábytok je možné odovzdať bezplatne po celý rok
v priestoroch Dotrieďovacieho dvora

Topoľčany na ul.Pivovarníckej.
POZOR !
Kto si chce vybrať nábytok a knihy,
ktoré budú odovzdané na Dotrieďovacom dvore, môže tak učiniť počas
2 týždňov po ukončení Jarného upratovania.

