RADNIÈNÉ SPRÁVY
Z obsahu Radnièných novín
− diskusia v Morovne
− teplo II. èas
− posun platieb daní
z nehnute¾nosti
− kamerový systém v meste
− triedenie odpadu v meste
− vyberáme z diskusie na webe
− Mestská kninica informuje
− Dom kultúry pozýva
− rokovalo Mestské zastupite¾stvo
− preèo miznú stromy z parku
− Informaèné centrum informuje
Mestské zastupite¾stvo Mesta Handlová v
zmysle ustanovení §18a Zákona SNR è.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vyhlasuje

Vo¾ba hlavného kontrolóra
na deò 6. 4. 2006
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra
musí odovzda svoju písomnú prihlášku
najneskôr 14 dní pred dòom konania
volieb na Mestskom úrade v Handlovej s
týmito náleitosami:
1) Neodpustite¾né predpoklady:
− stredoškolské vzdelanie
− bezúhonnos
2) Iné kritériá a poiadavky na uchádza−
èov:
− znalos príslušných smerníc a
zákonov
− samostatnos a komunikatívnos
− práca s PC /WORD, EXCEL,
INTERNET − aplikácie/
− prax v oblasti kontrolnej èinnosti
výhodou
3) Zoznam poadovaných dokladov:
− overený doklad o splnení
kvalifikaèných predpokladov
− profesijný ivotopis
− odpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace
Kandidáti doruèia písomnú iados a
poadované doklady na adresu
MsÚ Handlová,
Námestie baníkov 7,
972 51 Handlová
v zalepenej obálke s oznaèením " Vo¾by
hlavného kontrolóra " najneskôr do
23.3.2006.

MsÚ Handlová Vás pozýva na

VEREJNÚ DISKUSIU,
ktorá sa koná dòa
6. marca o 16:00 hod. na ZŠ
Morovnianska cesta na tému

Zaujímame sa o sídlisko
za úèasti správcov bytov,
predstavite¾ov mesta a Vás obèanov.

Na diskusii v Morovne najviac trápila obèanov doprava

V

minulom èísle sme Vám pri−
blíili verejné stretnutie s
,,Našimi z Novej Lehoty".
Naši sú aj obyvatelia dedinky
Morovno a primátor Mesta
Handlová spolu s predstavite¾mi
mesta, zástupcami spoloèností
PARTE s.r.o, SAD, Vodárenskej
spoloènosti, HATER s.r.o. si prišli
vypoèu, èo treba ešte v Morovne
vylepši.
Dòa 6. februára 2006 dom kultúry
nezíval prázdnotou.
Obèania prišli a vyobracali snáï
najviac predstavite¾ov SAD.
Riadite¾ SAD Prievidza, pod ktorú
spadá správa dopravy, reagoval na
otázky meškania autobusov.
Obèania, ktorí na diskusii boli u
vedia, e tel. linka 16 611 je tu pre nich a ak majú pocit, e
nieèo nie je v poriadku staèí zavola a ,,zveri" sa s problé−
mom týkajúcim sa meškania autobusov.
Potom prišiel na rad problém okolo potoka, ktorý sa u
opravoval, no stále to nie je ono. Veríme, e v priebehu roka
dôjde aspoò k èiastoènej náprave. Mesto v rozpoète vyhradi−
lo pribline 300 tisíc Sk na tento úèel.
Cesty, zdá sa, trápia obyvate¾ov kadej obce. V rámci rozsi−
ahlejšej opravy ciest a chodníkov, na ktoré by malo mesto
zobra úver, sa ráta aj s Morovnom.
Dobrý pocit z mono prvého stretnutia s primátorom mali
deti z Morovna. Klubovòa v DK, kde sa pred èasom stretávali
sa zmenila na posilòovòu a zrazu nebol priestor na stretnu−
tia. Kompromis a hlavne chcie veci vyrieši, je na svete.

Športovci sa podelia o miestnos a vo vyhradených dòoch sa
z posilòovne stane klubovòa.
Náèelník MsP avizoval obèanom, e v priebehu nasledujúce−
ho mesiaca bude urobená kontrola prihlásených domácich
zvierat. Vyzval obèanov k prihláseniu svojich psov v èo
najkratšom termíne, aby nemuseli by pokutovaní.
Splašené kone, skládka hnojiska, fungovanie cintorína v
správe PARTE s.r.o., posyp ciest v zimnom období, kvalita
vody, pomoc od aktivaèných pracovníkov, priestupky na
miestnej komunikácii, poriadok v obci...
Všetky otázky sa urèite zodpoveda nedajú, no veríme, e tí,
ktorí na stretnutie prišli a pýtali sa, odchádzali spokojní.
Ïalšie stretnutie s obèanmi v Morovne je naplánované na
4.9.2006.
/JP+3.TV/

poièa finanèné prostriedky
Z januárovej verejnej diskusie o teple (2. èas) ochotné
na takú dlhú dobu.

D

nes Vám predkladáme struènú genézu, ako sa to
okolo tepla a teplej úitkovej vody vlastne vyvíjalo.

Mesto obdralo od Handlovskej energetiky s.r.o. list.
Spoloènos poiadala o predåenie rekonštrukcie o ïalší rok
z dôvodu nezabezpeèenia finanèného krytia. Poslanci mest−
ského zastupite¾stva ( MsZ ) na svojom verejnom rokovaní
prijali uznesenie (nie primátor mesta), na základe ktorého
bol primátor mesta poiadaný o zorganizovanie ankety pre
dotknutých obèanov.
Anketu vyhodnotil pracovník HE, s.r.o.
Výsledkom ankety bola iados MsZ na primátora mesta, aby
vymenoval odbornú komisiu na zabezpeèenie všetkých
ïalších krokov. Komisia predkladala písomnú správu na
kadom zasadnutí MsZ.
Odborná komisia (odborníci z oblasti tepelnej energetiky a
všetci správcovia bytov) vypracovala podmienky pre
uchádzaèov, v ktorých poadovala prevádzkovanie SCZT na
15 rokov. Mal to by dobrý východiskový krok na rokovania s
bankami o poskytnutí úveru na 15 rokov. Banky však neboli

Dòa 02.12.2003 bola na zasadnutí mestskej rady podpísaná
primátorom mesta Zmluva o budúcej zmluve o vybudovaní
a prevádzkovaní SCZT pre Mesto Handlová prostredníctvom
novozaloenej obchodnej spoloènosti KMET Handlová, a.s.
Mestu Handlová bol ponúknutý bezplatný podiel v
spoloènosti KMET Handlová, a.s. vo výške 10%, ktorý neskôr
mesto prijalo.
Obnova systému centrálneho zásobovania teplom mesta
Handlová bola zahájená konkrétnymi prácami 06.07.2004,
kedy nadobudlo právoplatnos stavebné povolenie a stavba
bola daná do uívania dòom kolaudácie t.j. 29.10.2004.
Maximálnu cenu tepla spolu s primeraným ziskom urèuje a
jej dodriavanie kontroluje Úrad pre reguláciu sieových
odvetví. Hospodárnos prevádzky preveruje Slovenská ener−
getická inšpekcia.
V ïalších èíslach HN sa pozrieme, ako sa darilo hospodári
jednotlivým bytom v prvom roku prevádzky.
/JP+Kmet a.s./
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