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Od budúceho roku budú môc� nové èlenské
štáty Európskej únie èerpa� prostriedky z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja aj na

obnovu bytových domov a ich okolia. Pomoc
Európskej únie sa bude pohybova� v rozmedzí max−
imálne 10 a� 15 percent z celkových nákladov na
obnovu bytu. Ostatné financie sa dajú získa� naprík−
lad z úverov z verejných inštitúcií, zo ŠFRB,
komerèných úverov z bánk, vlastných zdrojov, prí−
padne dotácií ministerstva výstavby a regionálneho

rozvoja. Oèakáva sa obnova
celých panelových štvrtí, a preto
je potrebná súèinnos� samo−

správy, vlastníkov a správcov bytov, privátnych
spoloèností. 

Byty potrebujú obnovi� balkóny, zatepli�, vymeni�
okná, obnovi� vý�ahy, opravi� strechy, postupne
vymeni� systémy elektroinštalácií, vody, plynu a
vykurovania. Okná treba meni� pred zateplením.
Zateplenie v súèasnosti stojí priemerne 1400 Sk/m2 ,
strecha 1000 Sk/ m2 a výmena okien 6000 Sk/ m2.
Priemer na komplexnú obnovu jedného bytu je prib−

li�ne 580 do 745 tisíc korún. Pri tepelnej ochrane
bytového domu treba dba� na to, aby to bol systém
tepelnej ochrany, na ktorý vydala certifikát preukazo−
vania zhody autorizovaná osoba. Zateplenie musí
robi� zhotovite¾, ktorý má na to licenciu. Pri obnove
plochých striech sa odporúèa pou�íva� termoplastické
fólie, uskutoènenie zátopových skúšok. Opravu by
mala robi� firma zaregistrovaná v Cechu strechárov.
Po�iada� o podporu na obnovu bytov z prostriedkov
ŠFRB a ministerstva výstavby bude mo�né a� od
januára.

J.P.

Dòa 24. 8. 2006 sa na svojej  32−ej schôdzi zišli poslan−
ci MsZ. Zasadnutie, ktoré z dôvodu dlhodobej PN
primátora mesta viedol viceprimátor Ing. Rudolf

Podoba, zaèalo slávnostným s¾ubom nových poslancov. Vo
volebnom obvode è.1 Ing. Jozef Ró�a nahradil poslanca Ing.
arch. Jaroslava Izáka (súèasný minister �ivotného prostredia
SR)  a vo volebnom obvode è. 2 , Mudr. Norbert Šverla
nahradil MuDr. Pavla Faitha.   Tajným hlasovaním poslanci
zvolili nového èlena mestskej rady poslanca  Alexandra
Hegedüša − za Ing. arch. Jaroslava Izáka.

Najrozsiahlejším bodom rokovania bola správa majetku.
MsZ neschválilo odpredaj nehnute¾nosti p. Tokárovi z Novej
Lehoty. Schválilo odpredaj pozemkov a nehnute¾ností p.
Nevigyanszskej, p. Pappovej, do spoloèného vlastníctva
pozemok p. Kéryovej, Luptákovi a Beuerovi, vysporiadanie
podielového spoluvlastníctva a finanèné vyrovnanie p.
Neuschlovi  s  p. Trnkovou, odpredaj nehnute¾nosti p.
Matiaškovi, odpredaj nebytových priestorov spoloènosti
DEIMOS, predaj pozemku p. Oboòovi.

Mesto po schválení MsZ odkúpilo nehnute¾nos� starej
školy v Novej Lehote od spoloènosti SOREA v cene 1 Sk,−/
m2.

Správu o predškolských zariadeniach  predlo�ila Mgr.
Maslíková − Spoloèný školský úrad. V rámci racionalizácie

materských škôl bolo zrušených 10 pracovných  miest a v
priebehu januára 2007 by mali by� zriadené súkromné jasle
na MŠ Mostná. 

Bolo upravené VZN 1/2006 o vo¾bách do samosprávy,
ktoré upravuje volebné okrsky. Poslanci neschválili návrh
úpravy tohto VZN s vytvorením 5tich volebných obvodov.
Ostala zachovaná varianta 4 okrskov, úpravy sa dotýkajú iba
presunu volièov, vzh¾adom na zrušenie okrsku na M.
Krššákovej. MsZ schválilo zalo�enie neziskovej organizácie
ASTERION− podnikate¾ský inkubátor Handlová n.o. (v
Radnièných správach nájdete o inkubátore ïalšie informá−
cie). V jednotlivých bodoch ïalej predlo�ili predsedovia
komisii správu o èinnosti komisií za I. polrok 2006, bola
schválená úprava plánu konania mestského zastupite¾stva a
mestskej rady vzh¾adom na vyhlásené vo¾by do samosprávy
obcí.  Poslanci v súèasnom zlo�ení budú rokova� naposledy
30.11.2006. 

V závere poïakoval poslanec Kováè za pomoc mesta a
mestských organizácií pri rekonštrukcii zhorenej budovy
spoloènosti Nábytok − Stanislav Chudý (budova na dolnom
konci).  

Kompletné znenie uznesenia nájdete na web mesta
www.handlova.sk a výveskách mesta.

J.P.

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO MÁ NOVÝCH POSLANCOV

Noví poslanci − Mudr. Norbert Šverla a Ing. Jozef Ró�a skladajú s¾ub poslanca do rúk viceprimátora Ing. Rudolfa Podobu.

Peniaze na obnovu bytov aj z eurofondov


