Týždenník POHRONIE

33/2014

v mestách a obciach okresu Levice

16. septembra 2014

OZNAM

V obci sa bude voliť starosta a poslanci obecného zastupiteľstva

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
V KALNEJ NAD HRONOM

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia na základe zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov v sobotu 15. novembra 2014 v čase od 7:00 - do
20:00 hodiny.
V obci sa bude voliť starosta
obce a poslanci obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom Uznesením
č. 10/III.a, zo dňa 13.8.2014
schválilo podľa § 11 ods.4 písm.i/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom
znení rozsah výkonu funkcie /
úväzok/ starostu Obce Kalná
nad Hronom na celé nasledujúce funkčné obdobie na plný
úväzok – 100%.
Uznesením č. 10/III.b, zo dňa
13.8.2014 schválilo podľa § 9

ods.3 zákona č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov v Obci Kalná nad Hronom
jeden volebný obvod s počtom
poslancov 9 na ďalšie volebné
obdobie rokov 2015-2018.
Počet obyvateľov Obce Kalná
nad Hronom ku dňu 21.8.2014
je 2087.
Nezávislý kandidát (nie kandidát nominovaný politickom
stranou alebo koalíciou politických strán) musí ku kandidátnej listine pripojiť petíciu minimálne 200 voličov podporujúcich jeho kandidatúru.
Kandidátnu listinu treba doručiť v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej
komisie, a to do 21. septembra
2014.
Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníc-

tvom splnomocnenca.
(Vzor kandidátnej listiny,
vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine,
možno nájsť na webovej stránke MV SR.)
Starosta Obce Kalná nad
Hronom v súlade s ustanovením § 11 a/,ods.2, písm. c/ zákona 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí menoval za zapisovateľku
miestnej volebnej komisie Bc.
Ildikó Uhrin.
Za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v súlade
s ustanovením § 11 a, ods.2,
písm.d/ zákona 346/1990Zb.
menoval starosta obce pre volebný okrsok č. 1 – p. Alenu
Hallovú a pre volebný okrsok č.
2 – p. Annu Lipárovú, pracov-

níčky Obecného úradu v Kalnej nad Hronom.
Podľa § 14 zákona č.
346/1990 Zb. každá politická
strana, politické hnutie, koalícia, ktorá podáva kandidátne
listiny do obecného zastupiteľstva, deleguje najneskôr 55 dní
pred dňom volieb do miestnej
volebnej komisie jedného člena
a jedného náhradníka.
Podľa § 15 zákona č.
346/1990 Zb. každá politická
strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného zastupiteľstva,
deleguje najneskôr 20 dní pred
dňom volieb do okrskových
volebných komisií jedného člena a jedného náhradníka.
Komunálne voľby 2014 sa
budú konať v Kultúrno-spoločenskej sále obce na Nitrianskej ulici č. 6.

Obec Kalná nad Hronom oznamuje občanom, že prijme do zamestnania

OPATROVATEĽKU PRE SENIOROV
s nástupom od 1. 10. 2014.

Typ úväzku: plný úväzok. Miesto výkonu práce: Obec Kalná nad Hronom

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY OPATROVATEĽKY

V zmysle § 84 ods. 9, „zákona 448“ sa pre opatrovateľku vyžaduje splnenie nasledovných kvalifikačných predpokladov vzdelania:
• vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
• úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
• stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
• nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
• absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
Fyzická osoba, ktorá k 29. februáru 2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonávala opatrovanie, ktorým sa rozumie pomoc pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, najmenej tri roky, nie je povinná splniť vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady vzdelania.
Životopis spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné posielať na adresu Obecného úradu,
prípadne emailom na centrum.pomoci@kalna.eu.
Bližšie informácie: Bc. Tóthová Ivana 0948 073 770, Obecný úrad Kalná nad Hronom

Spoločnosť Kalná KTR, s.r.o. žiada občanov,
aby zlú zrozumiteľnosť alebo počuteľnosť obecného rozhlasu
nahlasovali v kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade
na t.č. 6350379 alebo na e-mail: kalnaktr@kalna.eu.
V informácii uveďte miesto (ulicu a č. domu),
kde je zlá počuteľnosť rozhlasu.

BAZÁR
Združenie Miesto v dome z Levíc v spolupráci
s Obecným úradom v Kalnej nad Hronom
vám ponúka zachovalé ošatenie a hračky
zo zahraničia pre dospelých a deti v dňoch:

18. septembra 2014 (štvrtok)
od 9:00 do 18:00 hod.

19. septembra 2014 (piatok)
od 8:00 do 12:00 hod.

v Kultúrno-spoločenskej sále
obce Kalná nad Hronom.

OZNAM OBECNEJ KNIŽNICE
Prosíme čitateľov obecnej knižnice, ktorí majú požičané knihy
viac ako tri mesiace, aby ich vrátili späť.
Vrátiť ich môžete cez výpožičný čas. Za pochopenie ďakujeme.
Komisia pre rozvoj vzdelávania
a kultúry a Obec Kalná nad Hronom
Vás srdečne pozývajú

NA ZÁMOK SCHÖNBRUNN
VO VIEDNI
v sobotu 20. septembra 2014.

Odchod autobusu bude o 8:00 hod. spred obecného
úradu. Poplatok za autobus je pre dospelých 1 €.
Prihlásiť sa môžete v obecnej knižnici cez výpožičný čas.
Deťom do 18 rokov sa lístok prepláca do výšky 10 eur.

OZNAM O VÝSTAVÁCH
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
plánuje v dňoch

3. a 4.októbra

v kultúrno-spoločenskej sále

VÝSTAVU OVOCIA A ZELENINY
A VÝSTAVU RUČNÝCH PRÁC.

Preto prosíme všetkých, ktorí by mali záujem svoju úrodu,
poprípade ručné práce, vystaviť, aby sa zapísali v obecnej
knižnici cez výpožičný čas.Všetkým vopred ďakujeme!

CENNÍK SLUŽIEB KALNÁ KTR, S. R. O.
Káblová televízia, internet
Balík Optim Level_2 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu)
12 mesačný poplatok za prípojku (FO – domácnosti)
9,00 €
10,80 €
13 mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)
11,00 €
13,20 €
14 mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie)
6,50 €
7,80 €
osoby
poberajúce
starobný
dôchodok
nad
65
rokov
s
trvalým
pobytom
15 v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti
4,00 €
4,80 €
Parametre pripojenia na internet (pre p.č. 12-15): Max. rýchlosť (download/upload): 11/2 Mbit/s, Agregácia: 1:20
Balík Optim Level_3 (spoločná prípojka káblovej televízie a internetu)
16 mesačný poplatok za prípojku (FO – domácnosti)
12,00 €
14,40 €
17 mesačný poplatok za prípojku (podnikatelia)
14,00 €
16,80 €
18 mesačný poplatok za prípojku (poskytovatelia el. energie)
9,50 €
11,40 €
osoby
poberajúce
starobný
dôchodok
nad
65
rokov
s
trvalým
pobytom
19 v Kalnej nad Hronom, pokiaľ žijú v samostatnej domácnosti
7,00 €
8,40 €
Parametre pripojenia na internet (pre p.č. 16-19): Max. rýchlosť (download/upload): 16/5 Mbit/s, Agregácia: 1:20
Videokamera, fotoaparát
p.
Cena
Cena s DPH
č.:
bez DPH
(20%)
Natáčanie
videa
kameramanom
(1hod.
záznamu)
zákazník
s
trvalým
pobytom
v1 v Kalnej n/Hronom
16,67 €
20,00 €
videa kameramanom (1hod. záznamu) - zákazník s trvalým pobytom
v2 Natáčanie
22,00 €
26,40 €
mimo Kalnej n/Hronom
v3 Natáčanie videa kameramanom (3hod. záznamu)
dohodou
(1hod. fotenia) - zákazník s trvalým pobytom
v4 Fotenie
v Kalnej n/Hronom

13,33 €

16,00 €

v5 Fotenie (1hod. fotenia) - zákazník s trvalým pobytom mimo Kalnej n/Hronom
18,00 €
21,60 €
v6 Fotenie (3hod. fotenia)
dohodou
v7 Spracovanie, strihanie videozáznamu
dohodou
Prívesný vozík
p.
Cena bez
Cena s DPH
č.:
DPH
(20%)
p1 zapožičanie prívesného vozíka - 1 pracovný deň (od 8.00 do 16.00 hod.)
10,00 €
12,00 €
p2 zapožičanie prívesného vozíka - 2 hod. (v čase od 8.00 do 16.00hod.)
4,17 €
5,00 €
p3 zapožičanie prívesného vozíka - 24 hod.
12,50 €
15,00 €
p4 záloha za zapožičanie - zákazník s trvalým pobytom v Kalnej nad Hronom
0,00 €
0,00 €
záloha
za
zapožičanie
zákazník
s
trvalým
pobytom
mimo
Kalnej
nad
Hronom
p5 (platba v hotovosti !!!)
300,00 €
360,00 €
Prívesný vozík - valník s plachtou (ložná plocha 2500 x 1250mm, výška 1500mm), nosnosť 1050kg, celková hmotnosť
1300kg, brzdený, sklopná korba, počet náprav - 1
Traktor
p.
Cena bez
Cena s DPH
č.:
DPH
(20%)
práca
traktora
(orba,
kosenie,
obracanie
sena,mulčovanie)
/
1hod.
žiadateľ
t1 občan s trvalým pobytom v Kalnej n./Hronom
15,83 €
19,00 €
traktora (orba, kosenie, obracanie sena,mulčovanie) / 1hod. - žiadateľ
t2 práca
16,67 €
20,00 €
občan s trvalým pobytom mimo Kalnej n./Hronom
t3 preprava mimo Kalnej nad Hronom do 10km
10,00 €
12,00 €
t4 preprava mimo Kalnej nad Hronom do 20km
17,50 €
21,00 €
t5 preprava mimo Kalná nad Hronom nad 20km
dohodou
traktor Kioti, výkon 22 koní, šírka 1100mm, 4x4, uzávierka dif.

