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Ïakujeme za podporu

Od 15.7.2006 prebieha v našom meste verejná zbierka na podporu výstav−
by U rampy. Ka�dý, kto si na podujatiach  mesta, alebo predajných mies−
tach zakúpil publikáciu Handlová na prahu tisícroèia, alebo prispel

finanènými prostriedkami na získanie pamätného listu investoval nielen do
pekného darèeka.

V mesiaci september sa priebe�ne zrátali peniaze z príspevkov. Suma, ktorá

sa vyzbierala je 28 667,− Sk
Stále sa tešíme na Vaše príspevky na èísle úètu 037 27 088 00/0900. Po

dohode s bankou  pri vklade neplatíte �iadne poplatky.
Kni�ky nájdete aj naïalej v Kni�nici Mesta Handlová, Infocentre Mesta

Handlová, Štvorlístku (aj pamätné listy), Hoteli Baník, v Kni�nom centre, Eltope
s.r.o, v DK Mesta Handlová−Sladká vášeò v múzeu Jána Procnera

Zbierka prebieha do konca roku 2006. Všetkým, ktorí prispeli Mesto
Handlová ïakuje.

Mesto Handlová,
ako obstarávate¾ Územného plánu sídelného útvaru (mesta)

V rámci prípravných prác v súlade s § 19b zákona è. 50 / 1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení neskorších zákonov, vyzýva
týmto verejnos�, aby si uplatnili mo�nos� podania pozmeòujúcich a doplòujúcich
návrhov  k platnému územnému plánu  mesta (sídelného útvaru). 

Verejnos�, fyzické a právnické osoby mô�u uplatni� pripomienky a pozmeòu−
júce alebo doplòujúce návrhy písomnou formou v stanovisku doruèenom mestu
najneskôr v termíne  ddoo  1155..1100..22000066..
Na stanoviská po tejto lehote sa neprihliada.
Stanovisko je potrebné doruèi� v písomnej forme na Mestský úrad v Handlovej.

Aktualizáciu 2006, formou zmien a doplnkov územného plánu sídelného
útvaru Handlová bude mesto zabezpeèova� s postupnos�ou primerane v zmysle  §§
30 a 31 zákona è. 50 / 1976 Zb., v znení neskorších predpisov.

Územný plán sídelného útvaru Handlová, schválený v roku 1995 je k nahliad−
nutiu verejnosti na Mestskom úrade v Handlovej
v pracovných dòoch v pondelok a� piatok v èase od 8.00 do 14.00 hodiny.
Kompletné znenie vyhlášky na web mesta www.handlova.sk a výveskách mesta.

Venèenie psov, venèoviská.

Venèoviská boli na
území mesta urèené v
zmysle Všeobecne

záväzného nariadenia mesta
10/2005 o niektorých pod−
mienkach dr�ania psov.
Lokality a miesta venèovísk
boli vytypované tak, aby boli
umiestnené v okrajových
èastiach sídlisk alebo na
miestach kde by boli ostatní
obèania èo mo�no min−
imálne obmedzovaní.
Priestor oznaèený tabu¾kami
ako venèovisko je urèený na
vo¾ný pohyb psov, to zna−
mená, �e osoba, ktorá psa
vedie, mô�e ho v tomto priestore odopnú� z vodítka, pritom však v plnom
rozsahu za psa zodpovedá. Na ostatných verejných priestranstvách mesta
Handlová je zakázaný vo¾ný pohyb psov, osoba, ktorá psa vedie, je povinná vies�
psa na vodítku. Na verejných priestranstvách vrátane venèovísk je osoba ktorá
psa vedie, povinná odstráni� po psovi exkrementy, na venèoviskách sú umiest−
nené k tomuto úèelu smetné nádoby, na ostatných verejných priestranstvách je
povinnos�ou odstraòova� exkrementy po psoch do najbli�šej smetnej nádoby.( aj
nádoby urèené na zber komunálneho odpadu )

V súèasnosti je pod¾a štatistiky, ktorú si vypracovala MsP prihlásených v
èin�ových domoch na území mesta spolu 213 psov, ktorých dr�itelia platia
poplatky urèené VZN vo výške 1.000,− Sk. Èíslo predstavuje pod¾a našich odhadov
asi 50 % skutoèného poètu psov, ktorí sú dr�aní v èin�ových domoch. Vzh¾adom
na to, �e mnohí chovatelia psov v èin�ových domoch majú psov prihlásených do
rodinných domov k príbuzným alebo na svoje záhrady, bude v budúcom období
v spolupráci MsÚ a MsP vykonaná kontrola na takúto evidenciu. V spolupráci so
správcami èin�ových domov a zástupcami vlastníkov bytov bude zis�ovaný aktuál−
ny stav èo sa týka psov chovaných v bytoch. V prípade, �e sa zistí, �e dr�ite¾ psa
nemá prihláseného psa vôbec, hrozí mu pokuta do 5000,− Sk, ak má prih−
láseného niekde inde a pes je chovaný v byte èin�ového domu, hrozí dr�ite¾ovi
psa pokuta do 1000,− Sk. Zároveò bude dr�ite¾om psa dorúbený poplatok do
výšky 1000,− Sk spätne, minimálne za rok 2006. Pri dokazovaní skutoèného
stavu bude vyu�íva� MsP aj vyjadrenia a svedectvá ostatných obèanov bývajúcich
v èin�ovom dome. Touto cestou chcem vyzva� dr�ite¾ov psov, aby najneskôr do
15.10.2006 vyu�ili mo�nos� a bez hrozby pokuty prihlásili psov do evidencie na
MsÚ, oddelenie miestnych daní a poplatkov, è. d. 7, v súlade s VZN mesta
Handlová è. 10/2005. 

MsP informuje...

Vèase medzi 19.9. a� 22.9.2006 by mala by� sprevádzkovaná ïalšia kamera
v blízkosti predajne Billa. Táto kamera bude monitorova� ïalší dôle�itý
úsek, kde dochádza k protispoloèenskej èinnosti. Ako u� MsP informovala

verejnos�, v súèasnosti je u� situácia z kamerového systému vyhodnocovaná
online aj za pomoci 4 pracovníkov, osôb so zdravotným postihnutím. 

V mesiaci september 2006 plánuje MsP na svojom pracovisku spusti� i pult
centralizovanej ochrany a chráni� tak objekty a budovy prostredníctvom moni−
torovania týchto objektov a budov na PCO. Táto slu�ba bude poskytovaná širokej
verejnosti, nielen organizáciám mesta, podnikate¾om a školským zariadeniam,
ale i fyzickým osobám, ktoré majú záujem si takýmto spôsobom chráni� svoje
byty alebo rodinné domy. V prípade záujmu obèanov o takúto slu�bu poskytne
bli�šie informácie náèelník MsP ( è. t. 16800 alebo osobne )  

Ing. Tomanica, náèelník MsP

Všeobecné, rovné, priame... 
...volebné právo sa vz�ahuje na ka�dého handlovèana, ktorý dovàšil vek 18
rokov.
Blí�iace sa vo¾by do samosprávy obcí , vyhlásené na 2. decembra 2006 mô�u
zmeni� Váš �ivot  v našom meste.

Zvo¾te si nových poslancov −  tých, ktorí sú Vašou vô¾ou, zvo¾te si svojho primá−
tora.

Chcete sa sta� súèas�ou rozhodovania?
Staòte sa poslancom!
Vzory kandidátnych listín získate na MsÚ v Handlovej, na web mesta.
Kandidátne listiny je potrebné odovzda� do 8.10.2006, mestskej zapisovate¾ke,
v Meste Handlová − Mária Králová, MsÚ Handlová t.è. 046 − 519 25 18. È.d.9−
prízemie v¾avo.
Mesto Handlová má k 1.9.2006  17 958. 
Pod¾a zákona (346/1990 Z.z.), teda všetci, ktorí sa chcú sta� nezávislými
poslancami musia na svoju petíciu nazbiera� 200 podpisov. 

Staòte sa súèas�ou rozhodovania!
JP


