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Spoloèenská miestnos� v obytnom
dome na ulici 29. augusta è.1 

Ziniciatívy zástupcov Mesta Handlová bola obnovená
spoloèenská miestnos� v obytnom dome na ulici 29.
augusta è. 1 /DOS/, ktorú dòa 14.08. 2006 slávnostne

otvorila Ing. Jarmila Podobová, prednostka MsÚ v Handlovej.
Slávnostného otvorenia sa zúèastnili pracovníci sociálneho
oddelenia na MsÚ a  zástupcovia Klubu dôchodcov v
Handlovej, ktorí prišli obyvate¾ov DOS informova� o aktiv−

itách v klube a ponúknu� spoluprácu do budúcnosti. V
úvodnej besede obyvatelia vyjadrili svoju ve¾kú spokojnos� s
opätovným sprístupnením spoloèenskej miestnosti a
zároveò mali mo�nos� vyjadri� svoje pripomienky.
Pracovníèky sociálneho oddelenia vykonali bezplatné
meranie krvného tlaku všetkým prítomným obyvate¾om a do
budúcnosti pris¾úbili, �e aktivity podobného charakteru sa
budú pravidelne opakova�.

Sociálne oddelenie MsÚ

OZNÁMENIE − pres�ahovanie sociál−
neho oddelenia MsÚ

Oznamujeme Vám, �e z technických príèin je pláno−
vané pres�ahovanie  sociálne oddelenie Mestského
úradu v Handlovej z budovy MsÚ  do priestorov

DORKY − Domova pre osamelých rodièov, Náda�dyho è. 4
(budova bývalých detských jasiel, pri CVÈ Relax).

Od 04. septembra 2006 Vás v èase stránkových hodín
Pondelok 7.00−16.00 hod.
Utorok     7.00−15.00 hod.

Streda     8.00−16.00 hod.
Štvrtok    7.00−15.00 hod.
Piatok     7.00−14.00 hod.
vybavia pracovníèky sociálneho oddelenia :

Bc. Veronika Rýšová, vedúca sociálneho oddelenia
Helena Šebová, sociálny referát
Mgr. Jana Holèeková, sestra opatrovate¾skej slu�by.
Al�beta Orthová, komunitný sociálny pracovník
Jana Polakovièová, asistentka komunitného sociálneho 
pracovníka

Marcela Paradiová, 
asistentka komunitného sociálneho pracovníka

Telefonický kontakt : 0905873701

Energetická koncepcia mesta Handlová

Zákonná úprava urèuje mestám kompetencie aj v
oblasti tepelnej energetiky. V súlade s dlhodobou
tepelnou koncepciou Slovenskej republiky je preto aj

na úrovni mesta potrebné vypracova� Koncepciu rozvoja
tepelného hospodárstva . 
Koncepcia je  strategický dokument, ktorý urèuje základné
ciele a rámce rozvoja energetiky na území mesta v
dlhodobom èasovom výh¾ade. Nadväzuje na celkové ciele a
priority mesta. Tieto sú definované v Programe
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Handlová pre
programovacie obdobie 2006 − 2013 (ïalej PHSR). Hlavným
cie¾om mesta definovaným v PHSR je zvýši� konkurenci−
eschopnos� mesta a jeho vnútornú schopnos� rozvíja� sa. Z
h¾adiska väzby na spracovanie Koncepcie rozvoja tepelného
hospodárstva PHSR definuje : investova� do zlepšenia tech−
nického stavu budov a bytového fondu.

Koncepcia rozvoja obce v tepelnej energetike sa po
schválení obecným zastupite¾stvom stáva súèas�ou záväznej
èasti územno−plánovacej dokumentácie obce. Zákon
657/2004 Z.z. ukladá povinnos� vypracova� koncepciu do

dvoch rokov od nadobudnutia  jeho úèinnosti, t. j. do konca
roka 2006.Úlohou koncepcie rozvoja obce v tepelnej ener−
getike je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav
tepelných zariadení na území obce s dôrazom na zabezpeèe−
nie bezpeènosti a spo¾ahlivosti dodávky tepla, hospodárnos−
ti pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvale
udr�ate¾ného rozvoja, s dôrazom na ochranu �ivotného
prostredia a v súlade so zámermi Energetickej politiky
Slovenskej republiky a záväznými legislatívnymi normami. 

Mesto Handlová uzavrelo zmluvu o dielo so Slovenskou
energetickou agentúrou (ïalej SEA), ktorej predmetom je
spracovanie koncepcie  a zároveò zriadilo  pracovnú
skupinu, ktorá mala za úlohu spolupracova� so SEA pri
vypracovaní koncepcie. 

Pracovná skupina bola zlo�ená z dvoch poslancov mest−
ského zastupite¾stva, prednostky MsÚ, vedúceho oddelenia
investièných èinností ÚP a �P a zástupcu Stavebného úradu. 
Po schválení Energetickej koncepcie mesta Handlová pra−
covnou skupinou budeme obèanov o jej obsahu informova�.

J.P.

Plaváreò Mesta Handlová informuje

Od 4.9.2006 bude opä� spustená prevádzka mestskej
plavárne. V tomto roku plaváreò poskytuje nasle−
dovné z¾avy po predlo�ení preukazu poistenca.

Vstupné na bazén v otváracích hodinách bazénu( PO−PIA−
9.00 hod. − 20. hod., SO −NE 9.00 hod. − 19.00 hod.)

VšZP, a.s. dospelí 21,− Sk ( od 15 rokov)
deti 10,−Sk

SIDERIA ZP, a.s. dospelí 15,−Sk
deti 5,−Sk

Dôvera ZP a.s. dospelí 15,−Sk
deti 5,−Sk

Z¼AVY pre dôchodcov − po predlo�ení dokladu o poberaní
dôchodku a obè. preukazu
PONDELOK− NEDE¼A   9.00 hod − 12.00 hod.     15,−Sk

Aj naïalej ostáva v ponuke solárium, (5,−Sk/min), fínska
sauna (80 Sk/ hod.), klasická masá�, parná sauna(v cene
lístka na bazén), stolný tenis (2 osoby/ 1 hod./ 30,−Sk).
Na jednotlivé slu�by je mo�né zakúpi� si výhodné perma−
nentky.

SÚKROMNÉ 
DETSKÉ JASLE

Oznamujeme obèanom mesta, �e od
l.l. 2007 budú v prevádzke súkromné
detské jasle v priestoroch MŠ na
Mostnej ulici. 
Bli�šie informácie na mobil.èísle
0905678805


