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..a preco preboha? to som ako nepochopila....
meCHAOSSqueen

pridané: 7.8.2006 (07:41:39)
ttaaddoo
...... alebo nieèo iné? LIDL v Obytnej zóne, gará�e pod
oknami atï. akého úradníèka alebo úradnièku to zaují−
ma, Lidl povedal takto to bude a tak to je. A diskusie,
stretnutia keci keci keci páni. Prínos bude podobný ako
za 300 000 èo dala BILLA. Pou�ili ste ho na zábradlie a
reflexne alebo aké to je vyznaèenie komunikácie, ktoré
u� vlastne nie j. Kšeft ktorý nikto nereklamuje.

OODDPPOOVVEEÏÏ
Zamýš¾aná predajòa potravín LIDL je situovaná na
území, ktoré je doteraz zastavané radovými gará�ami

taktie� v tzv. obytnej zóne. Prínosom bude hlavne
zlepšenie obèianskej vybavenosti sídliska Sever a ul.
Mostná.
U� po x−krát informujeme, �e dopravné termostatické
znaèenie na Námestí baníkov nestalo Mesto Handlová
ani korunu. Investor akcie BILLA REALITY, s.r.o. uve−
dený nepodarok reklamuje. Dodávate¾ pris¾úbil
nápravu, ktorá sa bude realizova� koncom septembra.

Odd. výstavby MsÚ

pridané: 5.8.2006 (18:31:33)
ddaakkuujjeemmee
obcania mostnej 29−39 "dakuju" mestu za nove gara�e
pod oknami, za zrušenie jedinej travnatej plochy,to je
slu�ba obèanom! peniaze vyhrali

tado

OODDPPOOVVEEÏÏ
Gará�e − ul. Mostná è. 29 − 39
" Jediná trávnatá plocha " pod oknami obytného domu
je v preva�nej väèšine vo vlastníctve SPF. O túto plochu
sa nikto nestaral a tvorili sa na nej v okrajových èastiach
èierne skládky. Prvý rad novobudovaných radových
gará�i bude od prieèelia obytného domu vzdialený cca
18 m. Nie je nám jasná uvedená reakcia, nako¾ko doter−
az " vo¾né " parkovanie osobných automobilov pod
oknami je vzdialené od obytného domu len cca 12 m.
Vo¾né parkovanie osobných automobilov je v poriadku,
vzdialenejšie uzavreté parkovanie automobilov je prob−
lém ?!
odd. výstavby MsÚ
Príspevky z web neprešli jazykovou úpravou.

JP

(pokraèovanie zo str. 2)
Národná agentúra pre rozvoj stredného malého a

stredného podnikania (NAPSMSP)
Vyhlasuje 

VÝZVU NA PREDKLADANIE 
��IIAADDOOSSTTÍÍ  OO  PPOOSSKKYYTTNNUUTTIIEE  NNEENNÁÁVVRRAATT−−
NNÉÉHHOO  FFIINNAANNÈÈNNÉÉHHOO  PPRRÍÍSSPPEEVVKKUU  ZZ  EESSFF

Výzva je zameraná na podporu ïalšieho vzdelávania, ktoré
reaguje na meniace sa po�iadavky zamestnávate¾a na kval−
itu ¾udských zdrojov a efektivitu ich riadenia. Aktivity pro−
jektov výzvy sú zamerané na všeobecné a špecifické
vzdelávanie potrebné pre cie¾ové skupiny, výsledkom
ktorých nemô�e by� zvýšenie dosiahnutého stupòa vzdela−
nia.

ŠŠppeecciiffiicckkéé  cciieellee  vvýýzzvvyy
1. Podpora zamestnávate¾ov pri poskytovaní ïalšieho
vzdelávania, preva�ne zamestnancom s nedostatoènou
úrovòou odborných zruèností s cie¾om zvýšenia adaptabil−
ity pracovnej sily;
2. Podpora vzdelávania zamestnancov v podnikoch
prechádzajúcich reštrukturalizáciou s cie¾om ich ïalšieho
uplatnenia na trhu práce;
3. Zvýšenie poètu a kvality programov celo�ivotného
vzdelávania vrátane zavedenia nových foriem vzdelávania
(programy druhej šance pre osoby s nízkou kvalifikáciou,
dištanèné vzdelávanie, e−learning);
4. Podpora ïalšieho vzdelávania a prípravy zamestnan−
cov v štátnej správe a verejnej správe, s cie¾om zvýši� kval−

itu administratívnych kapacít.
OOpprráávvnneennoouu  cciiee¾¾oovvoouu  sskkuuppiinnoouu sú zamestnanci, ktorých
miesto výkonu práce (uvedené v pracovnej zmluve) je na
území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského
samosprávneho kraja.

Zamestnanci s výnimkou pedagogických pracovníkov ,
zamestnancov vysokých škôl  a uèite¾ov a lektorov
podie¾ajúcich sa na ïalšom vzdelávaní  ako napr.:

zamestnanci malých, stredných a ve¾kých podnikov, 
zamestnanci štátnej správy a verejnej správy;
osoby usilujúce sa o zmenu zamestnania, ako napr.:

záujemcovia o zamestnanie (v zmysle § 7 zákona NR SR
è. 5/2004 Z.z. o slu�bách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov);

osoby s nedostatoènou kvalifikáciou ohrozené stratou
zamestnania;

nadbytoèní pracovníci.

OOpprráávvnneenníí  ��iiaaddaatteelliiaa
Projekt na vzdelávanie zamestnancov mô�e predlo�i� iba
samotný zamestnávate¾ − koneèný prijímate¾, resp. prí−
jemca pomoci, nie iný subjekt.

Koneèní prijímatelia (postupujúci mimo pravidiel štátnej
pomoci):

NNaasslleeddoovvnníí  zzaammeessttnnáávvaatteelliiaa  :
− ústredné orgány štátnej správy; 
− ostatné ústredné orgány štátnej správy; 

− právnické osoby zriadené ústrednými orgánmi štátnej
správy;
− iné orgány štátnej správy;
− vyššie územné celky  a nimi zriadené organizácie;
− mestá a obce a nimi zriadené organizácie;
− mimovládne neziskové organizácie ;
− profesijné organizácie, asociácie a komory .

Koneèný prijímate¾ mô�e popri vlastných zamestnancoch
vzdeláva� aj zamestnancov svojho partnera uvedeného v
projekte.

PPrrííjjeemmccoovviiaa  ppoommooccii  
(podliehajúci pravidlám štátnej pomoci):
− Malé, stredné a ve¾ké podniky;
− Samostatne zárobkovo èinné osoby. 

Príjemca pomoci mô�e vzdeláva� iba vlastných zamest−
nancov.

FFiinnaannèènnéé  vvyymmeeddzzeenniiee
Výška nenávratného finanèného príspevku (tvoreného zo
zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo štát−
neho rozpoètu SR), vyèlenená v rámci opatrenia 3.2 na
túto výzvu, predstavuje sumu 250 000 000 SKK.

BBllii��ššiiee  iinnffoorrmmáácciiee::  
Regionálna rozvojová agentúra Prievidza,  Hviezdoslavova
3, 971 01 Prievidza,
Tel.:046/542 569, zrrhn@zrrhn.sk, www.zrrhn.sk

Vdecembrových komunálnych vo¾bách budú v
Handlovej tie isté štyri volebné obvody, ako poèas
volieb pred štyrmi rokmi. Rozhodli o tom poslan−

ci zastupite¾stva na svojom 32.zasadnutí prijatím
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Handlová
è.1/2006 o urèení volebných obvodov, poètu poslancov
mestského zastupite¾stva Mesta Handlová  a volebných
okrskoch pre vo¾by do orgánov samosprávy mesta v
roku 2006. Èlenovia Mestskej rady sa nieko¾kokrát
zaoberali viacerými alternatívami , z ktorých nakoniec
odporuèili akceptova� po�iadavku obyvate¾ov Horného
konca, na vytvorenie samostatného jedno mandátového
obvodu pre ulice na Hornom konci. Tento by

dotknutým obèanom z danej lokality zabezpeèil
prostredníctvom "svojho"  zvoleného poslanca lepšiu
prepojenos�  s volenými predstavite¾mi samosprávy pri
nanášaní a presadzovaní svojich po�iadaviek na
uspokojovanie svojich potrieb.  Znamenalo by to
poní�enie poètu poslaneckých mandátov vo volebnom
obvode è.2,  z 8 na 7.  Priamo na rokovaní však došlo k
obratu, keï poslanec za tento volebný obvod è.2,  Ing.
Vladimír Buzalka podal poslanecký protinávrh na
zachovanie súèasného stavu s argumentáciou, prehåbe−
nia ústavnej nerovnosti prerozdelenia poslancov na
poèet obyvate¾ov. V 1. a 2. volebnom obvode toti� na jed−
ného poslanca pripadá cca 1000 obyvate¾ov, prièom v

prípade vytvorenia jedno mandátového obvodu na
Hornom konci by v tom volebnom obvode na jedného
poslanca pripadlo 522 obyvate¾ov. Nezabudol
podotknú�, �e pokia¾ by volièi v tejto èasti vyu�ili svoje
volebné právo, s najväèšou pravdepodobnos�ou by  "svo−
jho" poslanca presadili i v doterajšom volebnom obvode
è. 2, nako¾ko s poètom  získaných hlasov 418 ( poèet
volièov na Hornom konci), by sa obyvate¾ Horného
konca pod¾a štatistiky volebnej úèasti stal poslancom
Mestského zastupite¾stva v Handlovej.  Za tento prot−
inávrh Ing. Vladimíra Buzalku hlasovalo 13 poslancov z
18 prítomných , èo znamená, �e hranice volebných
obvodov zostávajú v platnosti tak, ako boli stanovené v
predošlom volebnom období. 

((ppookkrraaèèoovvaanniiee  nnaa  ssttrr..  1111  ))

V Handlovej sa nezmenia volebné obvody ani poèet poslancov v nich


