noviny pre občanov mesta Topoľčany

Informácia o konaní
voľby prezidenta SR

Mesto Topoľčany – Mestský
úrad, podľa §14 ods. 1 zákona č.
46/1999 Z.z o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky,
oznamuje,že:
Prvé kolo voľby prezidenta
Slovenskej republiky sa uskutoční v sobotu 15.marca 2014 od
07,00 hodiny do 22,00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na
prezidenta Slovenskej republi-

ky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29.marca 2014 od 07,00 hodiny do 22,00
hodiny.
V prípade, že sa budú občania v čase konania voľby prezidenta nachádzať mimo trvalého pobytu, a budú sa chcieť
zúčastniť voľby prezidenta, je
možné požiadať o vystavenie
voličského preukazu na MsÚ,
priamo v kancelárii č. 109 –
Evidencia obyvateľstva počas
úradných hodín alebo písomne na adrese: MsÚ, Nám. M.R.
Štefánika 1/1,955 01 Topoľčany.

Tvorba karnevalových masiek

Mesiac február je už tradične mesiacom fašiangových
zábav a karnevalov. Ku každému správnemu karnevalu
patrí aj pekná maska, a preto
dňa 21.1.2014 prijali učiteľky
a deti materských škôl pozvanie z MŠ Tribečská 2703/10
v Topoľčanoch.
Materská škola bola krásne vyzdobená, aby mohla
privítať hostí. Deti spolu s p.

učiteľkami premieňali farebný papier na zvieratká, princezné a šašov, ktoré vystavili
v priestore MŠ.
Odmena a diplom čakala na každého. Cieľom akcie
bolo odovzdávanie nápadov
a rozvíjanie kreativity.
Tešíme sa na ďalšie
stretnutia so škôlkarmi
a učiteľkami.

Zmena výsadby stromov pri „Americkej banke“
Dňa 24. februára sa na námestí
M.R. Štefánika na parcele č. 2 pri „Americkej banke“ uskutoční
výrub agátov z dôvodu, že tieto
druhy stromov neboli vhodné pre
výsadbu na námestí. Pri výrube
drevín budú dodržané bezpečnostné opatrenia zabezpečujúce
ochranu okolitých objektov, zdravia ľudí a stromov neurčených na
výrub.
Rozhodnutie č.: OVŽP/680/2014
bolo vydané Mestom Topoľčany

ako príslušným orgánom štátnej
správy dňa 12. februára. Výsadba
nových druhov stromov s názvom
Hloh obyčajný Paul‘s Scarlet sa
uskutoční dňa 25. februára. Hloh
je obľúbený malý okrúhly tŕnistý
strom cenený pre svoje vlastnosti
meniace sa počas ročných období.
V prípade nepriaznivého počasia sa
výrub a výsadba nových stromov
neuskutoční v naplánovanom čase, ale dátum sa presunie na najbližší možný termín podľa počasia.

Priestor na vašu príležitosť
Mesto Topoľčany vyhlasuje o podmienkach výberového
výberové konanie na jedno konania sú zverejnené na
pracovné miesto terénne- web stránke mesta Topoľčaho sociálneho pracovníka ny (www.topolcany.sk), časť
(TSP). Výberové konanie sa výberové konania, na web
uskutoční dňa 6. marca 2014 stránke Fondu sociálneho
o 10.00 hod.v priestoroch za- rozvoja (www.fsr.gov.sk),
sadačky mestskej rady č. d. časť Výberové konania pre
262 na Mestskom úrade To- TSP, alebo na vývesnej tabuli
poľčany. Bližšie informácie mesta Topoľčany.
Projekt terénnej sociálnej práce sa realizuje s podporou:

II. číslo, február 2014

Informácia o nakladaní s komunálnym
odpadom pre rok 2014
Na septembrovom zasadnutí schválilo MsZ
Topoľčany nové VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi. Z nového VZN
uvádzame niektoré jeho
časti.

Triedený zber: Držitelia komunálneho odpadu sú povinní
do určených nádob a vriec ukladať oddelene odpad rozdelený na jednotlivé zložky. Mesto
Topoľčany zaviedlo triedený
zber papiera, plastov, kovov,
skla, biologicky rozložiteľného
odpadu zo záhrad, textilu, obuvi, viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapakové
obaly), zber obalov z pesticídov
a starých pesticídov.
Drobné stavebné odpady
sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích
prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom
a tie nemôžu presiahnuť viac
ako 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby. Držitelia drobného
stavebného odpadu sú povinní po vytriedení na jednotlivé
zložky zabezpečiť jeho dopravu
na vlastné náklady do Kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany.
Biologicky rozložiteľný

odpad zo záhrad je v zástavbe
rodinných domov zbieraný do
120 l hnedých plastových nádob, ktoré sú v pravidelných
intervaloch vyvážané do Kompostárne bioodpadov mesta
Topoľčany. Iné nakladanie
s biologicky rozložiteľným odpadom je zakázané!
Zber elektroodpadu z domácností: zabezpečuje mesto
2x ročne oprávnenou osobou.
Mimo tohto zberu môžu občania odovzdať elektroodpad počas pracovného času na zbernom dvore v Dotrieďovacom
dvore mesta Topoľčany.

Objemový odpad je odpad,
ktorý sa svojou veľkosťou nevojde do používanej nádoby
na zmesový odpad. Patria sem
– nábytok, dvere, stoly, plechové rúry a pod. Zber objemového
odpadu zabezpečuje mesto 2x
ročne oprávnenou osobou. Mimo tohto zberu môžu občania
odovzdať elektroodpad počas
pracovného času na zbernom
dvore v Dotrieďovacom dvore
mesta Topoľčany.
Nebezpečný odpad je odpad
s obsahom škodlivín – použité
batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje,

farbivá, pesticídy, chemikálie
a iné nebezpečné odpady.
Držitelia nebezpečného odpadu sú povinní po vytriedení
na jednotlivé zložky zabezpečiť
jeho dopravu na vlastné náklady do Dotrieďovacieho dvora
mesta Topoľčany.
Iné nakladanie s nebezpečným odpadom je zakázané!
O akýchkoľvek zmenách
zvedeného systému zberu
komunálneho odpadu, ktoré
vyplynú pre mesto zo zmien
legislatívy v odpadovom hospodárstve Vás budeme včas informovať.

Zápis detí do materských škôl
pre školský rok 2014/2015
Mesto Topoľčany oznamuje,
že zápis detí do všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2014/2015
sa uskutoční v dňoch 3. marca
- 14. marca 2014.
Vzhľadom k tomu, že všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany majú právnu subjektivitu, sa tento proces neuskutočňuje centrálne, ale
organizačne ho zabezpečuje
každá materská škola.
Miesto, termín a čas podávania žiadostí zverejňuje
každá riaditeľka materskej
školy prostredníctvom oznamu umiestneného na budove
materskej školy, na webovej

stránke školy, príp. na inom
verejne dostupnom mieste
už od 17. februára 2014. Uvedený oznam musí obsahovať aj
podmienky prijímania detí,
ktoré vždy určuje riaditeľka
materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy.
Bližšie informácie o dennom režime v materskej škole,
mesačných poplatkoch, školskom výchovno-vzdelávacom
programe predprimárneho
vzdelávania, aktivitách, činnosti a ponuke materskej školy poskytne záujemcom príslušná riaditeľka materskej
školy.
Podrobnejšie informácie o
jednotlivých materských školách (vrátane kontaktných

údajov) a ďalšie informácie
o zápise detí do materských
škôl sa nachádzajú na webovej stránke www.topolcany.
sk (podstránka Školstvo).
Všetkým zákonným zá-

stupcom (rodičom) detí želáme bezproblémový zápis a ich
ratolestiam veľa pozitívnych
zážitkov v novom prostredí plnom zaujímavých edukačno-kreatívnych podnetov.

Prehľad materských škôl pôsobiacich v zriaďovateľskej
kompetencii Mesta Topoľčany :
 Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
 Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
 Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
 Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany
 Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
 Materská škola, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
 Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
 Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany
 Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany.

Lávka pre peších medzi ulicami Palkovičova a Gorkého, Topoľčany
Ako sme Vás už informovali
v septembrovom vydaní Radničných zvestí v roku 2013,
bude sa konať výstavba lávky
pre peších medzi ulicami Palkovičova a Gorkého. V súčasnosti spájajú tieto dve ulice

železné schody, ktoré sa však
stanú minulosťou.
Lávka sa bude začínať na
ulici Palkovičova, v mieste
kde sa v súčasnosti začína
schodisko a bude pokračovať
priamo na ulicu Gorkého, kde

bude ukončená rampou pre
zdravotne postihnuté osoby
a schodiskom.
Začiatok práce je naplánovaný na 3. marca 2014 a rekonštrukčné práce budú prebiehať do konca apríla 2014. Po-

čas rekonštrukcie bude ulica
Gorkého aj naďalej prejazdná
a žiadne obmedzenia v premávke sa nepredpokladajú.
Prechod cez železné schody
bude počas celej doby rekonštrukcie uzavretý.

