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Okrúhle �ivotné
jubileum v mesiaci

október 2006 oslávili:

Mária Orglerová
Veronika Mikulová
Terézia Fogarašiová
Ladislav Štirbl
Antónia Poláková
Helena Uhrinová
Viliam Šimo
Pavol Aèai
O¾ga Jánošíková
Karol Boroš
Adolf Šípek
Emília Pittnerová
Anna Šišoláková
Miloslav Buèko
Pavel Štanga
Ján Koneèný
Anna Drábová
Terézia Orosziová
Al�beta Pinterová

Zapísala: R. Strá�ovská, 

referát obradov

Novonarodení
handlovèania

Samuel Štepaník
Norbert Ondriš
Adrián Sásik
Daniel Kusala
Daniel Bartuš
Jakub Zbiòovec
Matej Èupák
Natália Mikušková
Nikola Michalková
Lucia Opálená
Janette Horváthová
Monika Èertíková
Eliška Šimková
Lucia Gilanová
Sára Jakabová

Zapísala: E. Gálová, 

referát evidencie obyvate¾stva
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Mo�nosti úspor energie a zní�enie nák−
ladov za energiu v školách

Úsporné opatrenia treba h¾ada� predovšetkým vo vykurovaní.
K úsporám mo�no dospie�:

− dodr�aním predpísaných teplôt v triedach a ostatných škol−
ských priestoroch,
− zní�ením teploty cez noc v miestnostiach vyu�ívaných na 17 −
18 °C, v miestnostiach málo vyu�ívaných staèí teplota 15 °C,
− umiestnením izolaèných odrazových panelov za radiátory,
− ponechaním vo¾ného priestoru na radiátore − nezakrýva�,
nemontova� nevhodné dekoratívne kryty.

S nízkymi nákladmi je mo�né získa� úspory keï :
− je vykurovací systém sledovaný a pravidelne kontrolovaný,

− opotrebované radiátorové ventily budú nahradené termostat−
ickými hlavicami,
− poruchy na izolácii potrubných rozvodov budú vèas odstraòo−
vané.

Je známe, �e základný predpoklad optimálnej prevádzky
vykurovacej technológie tvorí jej najvhodnejší návrh a hydraulické
vyregulovanie. Významným zdrojom tepelných úspor je správne
nastavenie teploty vykurovania, preto�e zní�enie teploty vo
vykurovacom priestore o 1 °C umo�òuje dosiahnu� a� 6 − 7 %
zní�enie spotreby energie. Je tie� známe, �e úplné vypínanie
vykurovania budovy alebo jej èastí nie je hospodárne, preto�e
vy�aduje znaènú spotrebu energie na opätovné dosiahnutie pôvod−
ného teplotného re�imu v budove.

JP

Z WEBU − LIDL v našom meste

LIDL v našom meste − niektorí sú za, niektorí proti. Pre Vás,
ktorých zaujímajú informácie o postupe výstavby prinášame
odpoveï na otázku z  www.handlova.sk .

LIDL (pridané 12.10.2006)
Dobry den. Chcel by som sa kompetentnych zastupcov mesta spy−
tat, ako to vyzera s planovanou vystavbou LIDLa na ulici CSA−
Mostna, kedy sa zacne stavat ? Dalej by ma zaujimalo, ci sa bude
kvoli tomu rozsirovat resp. stavat novy most cez Handlovku a ci sa
bude robit kruhovy objazd na hlavnej ceste ?
Dakujem za odpoved.

Andrew (neprešlo jazykovou úpravou)

OOddppoovveeïï  Realizácia stavby predajne LIDL v Handlovej na Mostnej
ulici,  je v plnom rozsahu  úlohou firmy LIDL v.o.s Nemšová. Firma
Internacional Consulting s.r.o. Trenèín v zastúpení LIDL  v.o.s.
Nemšová podal na stavebnom úrade �iados� o vydanie stavebného
povolenia na predmetnú stavbu a dòa 9.10.2006 sa konalo ústne
prerokovanie v rámci stavebného konania, za ktorým bude nasle−
dova� vydanie stavebného povolenia.  Rozhodnutie o umiestnení

predmetnej stavby bolo vydané v mesiaci júl a nadobudlo právo−
platnos�. Investor mô�e stavbu zaèa� realizova� po nadobudnutí
právoplatnosti stavebného povolenia, èo je u� zále�itos�ou samotnej
prípravy budúcej stavby a staveniska. 
Projektová dokumentácia stavby  rieši umiestnenie predajne,
prípojky in�inierskych sietí, technického vybavenia, obslu�né
komunikácie a parkovacie plochy. Prístup k budúcej  predajni bude
z Ul. Mostnej s napojením na štátnu cestu I/50 cez kri�ovatku na
Ul. Prievidzskej. V súèasnej dobe ešte  nie je zrejmé, èi sa bude
jedna� o  kruhovú, alebo svetelne riadenú kri�ovatku, na ktorú
bude riešený prístup  novým mostovým telesom ponad  Handlovku.
Jeho realizácia je naplánovaná v 2 etape výstavby a podlieha
samostatnému  procesu povo¾ovania  vodnej stavby, projekt
kri�ovatky  v 3. etape výstavby,  ako cestná stavba. Tieto objekty sú
momentálne v  štádiu projektovej prípravy a posudzovania, prièom
pod¾a stanoviska orgánu dopravy Okresného dopravného inšpek−
torátu Prievidza, ako aj  uznesenia orgánov mesta musia by� reali−
zované najneskôr do dvoch rokov po zaèatí u�ívania predajne LIDL. 

Mária Dányiová
Stavebný úrad MsÚ Handlová

Parcela C KN è. 179 o výmere cca 2 200
m2 v k.ú. Nová Lehota( parcela umi−
estnená v smere na �iar nad Hronom,

prvá odboèka vpravo za znaèkou Handlová)
Zámer vyu�itia − základná obèianska
vybavenos� s doplnkovou funkciou malého
podnikania formou nevýrobných slu�ieb,
popr. výrobných slu�ieb.

TTeecchhnniicckkáá  iinnffrraaššttrruukkttúúrraa  −−
− mo�nos� napojenia na verejný rozvod pit−
nej vody a elektrickej energie
− komunikaèné prepojenie na mestskú
komunikáciu a štátnu cestu I/50
− potreba vybudova� splaškovú kanalizáciu
domovou ÈOU, popr. vodopriepustnou
�umpou.

Bli�šie informácie na tel. èísle  046
5192523.

Mesto Handlová ponúka
na predaj pozemok


