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Od 15.09.2006 nadobudla úèinnos� vyhláška Úradu
pre reguláciu sie�ových odvetví è. 505/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky opráv−

nených nákladov vyvolaných odpojením sa odberate¾a od
sústavy tepelných zariadení dodávate¾a a spôsob ich výpoè−
tu. 

Výroba tepla má zásadný dopad na �ivotné prostredie.
Hospodárnos� výroby a rozvodu tepla sa pravidelne sleduje
a vyhodnocuje a z dlhodobého h¾adiska kladie zvýšené
nároky na investovanie do sústavy tepelných zariadení.
Tieto investièné prostriedky do centrálnych sústav zásobo−

vania teplom budú vyu�ité efektívne, ak teplo z týchto zdro−
jov bude dodávané èo najväèšiemu poètu stálych odber−
ate¾ov. Rozvoj sústav centrálneho zásobovania teplom pod−
poruje aj energetická politika Slovenskej republiky.       

Neuvá�ené a neopodstatnené odpájanie sa odberate¾ov
od sústav tepelných zariadení dodávate¾ov má za následok
zní�enie výroby a dodávky tepla, ktoré spôsobuje pokles
úèinnosti pri výrobe a rozvode tepla, nako¾ko tepelné zari−
adenie sa stáva predimenzované a jeho prevádzka je
nehospodárna. Zni�ovanie dodávok tepla spôsobuje však aj
nárast ceny pre odberate¾ov. Stúpa podiel fixných nákladov

v cene tepla a tieto nie je mo�né okam�ite úmerne prispô−
sobi� zní�enej dodávke. Postupným odpájaním odberate¾ov
od sústav tepelných zariadení bude pre zvyšných odber−
ate¾ov v príslušnej sústave cena tepla neúmerne rás�. Úhra−
da ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpo−
jením do istej miery eliminuje nárast ceny tepla pre ostat−
ných odberate¾ov z dôvodu zni�ujúcej sa dodávky tepla.

Podrobný rozpis ekonomicky oprávnených nákladov je
uvedený v § 1 a spôsob ich výpoètu v § 2 vyhlášky è.
505/2006. Orientaèný rozsah ekonomicky oprávnených
nákladov vyvolaných odpojením od sústavy tepelných zari−
adení dodávate¾a predstavuje v Handlovej sumu cca 35 000
Sk/byt. 

J.P.

Všetky podujatia v roku 2006 majú jednu spoloènú
nitku, ktorá ich spája. 630−tka sa prepletala slávnost−
ným otvorením osláv narodenín nášho mesta, pripliet−

la sa k handlovským hodom.
Snahou mesta pri realizácii ka�dého podujatia je ma� tu

¾udí úspešných.  Takých, ktorí sú od nás ,,z domu" aj takých
, ktorí našu Handlovú navštívia aj napriek svojim dôle�itým
povinnostiam.

Takými urèite boli predchádzajúci premiér a prezident.
Tradièné Mestské banícke dni boli tie�  bohatšie o nieko¾ko
podujatí, o nieko¾ko zaujímavých návštev.

Našu Handlovú navštívil premiér SR Róbert Fico, minis−
ter �ivotného prostredia Ing. arch Jaroslav Izák. 
Dom kultúry mesta Handlová v spolupráci s mestom
pripravili v tomto roku program na 2 dni.

Banícke dni otvoril premiér SR Róbert Fico v piatok
1.9.2006. História  nášho mesta je spätá s baníctvom.
Nevznikla by teda  bez tých, ktorí bani poskytli svoj um,
zruènos� a èas. Súèas�ou osláv bolo aj slávnostné otvorenie

výstavy ,, Èes� baníckej práci" spojené s ocenením baníctva
nie ako profesijného ocenenia, ale ako ocenenia za osobný
prínos pre naše mesto. Od mesta obdr�ali pamätný list a
publikáciu Handlová na prahu tisícroèia:
IInngg..MMiillaann  MMááttyycchh,,  IInngg..  IIggoorr  RReeiiffff,,  IInngg..  AAnnttoonn  OOnnddrreejjkkoovviièè,,
JJáánn  PPrrooccnneerr,,  MMiillaann  LLiinnkkeešš,,  JJoozzeeff  MMoorraavvèèííkk,,  EEdduuaarrdd  HHoolluubb,,
MMiillaann  VVoollff,,  IInngg..  DDuuššaann  ŠŠaarriiššsskkýý  CCsscc..  ((iinn  mmeemmoorriiaamm)),,  HHBBPP
PPrriieevviiddzzaa,,  aa..ss..,,  IInngg..  PPeetteerr  ÈÈiièèmmaanneecc  

Poèas tohtoroèných baníckych dní mali mo�nos�
Handlovèania vychutna� si mno�stvo hudobnej produkcie.
Tá na chví¾u stíchla pri krste novej kni�ky poviedok o
Handlovej O spanilej Kataríne autorky Evy Siegelovej.
Krstnými otcami sa stali Tomáš Janovic a historik Pavel
Dvoøák. Mestské banícke dni obohatil jarmok a kolotoèe.

Veríme, �e všetci , ktorí  sa na òom zišli, ste sa cítili prí−
jemne. Najbli�šie podujatie, ktoré mesto chystá pre svojich
Handlovèanov  a ich blízkych sú Handlovské Katarínske dni
24. − 25. Novembra 2006.

Jana Paulínyová

Na mestských baníckych dòoch 1. a  2. septembra 2006
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ZMENA termínov zasadania  
mestského zastupite¾stva  

Na 32. Mestskom zastupite¾stve v
Handlovej  boli odhlasované zmeny
zasadnutí. 
Vzh¾adom na pracovnú vy�a�enos�
viceprimátora, ktorý v zastúpení
vedie mestské zastupite¾stvo a
konanie volieb do samosprávy obcí
2.decembra 2006 sú termíny
stanovené nasledovane:
1199..1100..22000066
3300..1111..22000066


