RADNIÈNÉ SPRÁVY
Mestské zastupite¾stvo rozhodlo
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− pamätihodnosti mesta
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− program domu kultúry
− vatra zvrchovanosti
− stretnutie mládee
v Handlovej

INTERNET V KNINICI

M

sK Handlová je zaradená do
projektu MK SR a Slovenskej
národnej kninice "Verejný
internet v kniniciach".
Projekt by sa mal zrealizova v priebe−
hu mesiaca júl. Následne budú
zabezpeèené internetové sluby pre
všetkých návštevníkov kninice. O
ïalších podrobnostiach vás budeme
informova v augustovom èísle
Radnièných správ.
e−mail:kniznica@handlova.sk

Diskusia na web mesta.

V

minulých èíslach handlovských
novín ste sa dozvedeli, e disku−
sia na web stránke mesta
www.handlova.sk bude ma novú
podobu. Bude vytvorený nový spôsob
registrácie prispievate¾ov. Súèasne
prebieha aj softwérový upgrade
stránky.
Pod¾a vyjadrenia WEBYGROUP, bude
v mesiaci júl spustená skúšobná pre−
vádzka nového portálu.
Poèas testovacej prevádzky môe
dôjs k chybám. Preto bude portál
Handlovej preklopený najskôr do
nového systému na pracovnú verziu,
ktorá sa bude nachádza na adrese
http://portal.handlova.sk. Na tejto
adrese bude softvér dolaïovaný. Na
adrese www.handlova.sk bude stále
bea pôvodná stránka.
JP

M

estské zastupite¾stvo sa zišlo takmer v plnom poète
(z 19 poslancov sa zúèastnili 17). Rokovalo sa
nezvyèajne u od 9. hod ráno, pre rozsiahlos pro−
gramu s 26 bodmi.
Primátor v úvode vyjadril snahu koncipova zasadnutia
s menším rozsahom.
Dôleitou zmenou, ktorú poslanci schválili bola zmena
organizaènej štruktúry MsÚ. V blízkej budúcnosti by sa mal
poèet zamestnancov rozšíri o štyroch pracovníkov − asisten−
tku prednostu, šoféra, referenta na odd. ekonomickom a ref.
správy a evidencie majetku mesta. Do budúcnosti je pláno−
vané posilnenie aj odd. pre strategické plánovanie, vzh¾adom
na blíiace sa výzvy na èerpanie prostriedkov z EÚ .
V bode nakladanie s majetkom mesta MsZ schválilo:
nájmy pre 30 majite¾ov nových garáí na Morovnianskej
ceste s následným schválením zmluvy o budúcej zmluve na
nákup predmetných pozemkov, predaj ornej pôdy p. Gam−
covi, predaj pozemkov v Novej Lehote manelom
Smorekovým za zníenú sadzbu, predaj domu p. Märtzovej
za 1. Sk s predkupným právom na dom v prípade potreby
vyuitia pozemku na verejné úèely, odpredaj pozemku p. Ol−
šákovej, p. Gretznerovi a manelom Zderkovým. MsZ
neschválilo predaj pozemkov p. Danielovitzovi, p. Beòa−
dikovi, p. Cagáòovi, p. Hakáèovej, spol. XEDOX (spol. má
zámer výstavby autoopravovne, mesto aktivity podporuje no
vzh¾adom na koncepèné riešenie vstupu do mesta, kde sa
predmetný pozemok nachádza, bude spoloènosti poskytnutá
iná lokalita). Nebol schválený zámer DÚHA n.o. pri MŠ SNP,
na zriadenie parku s atrakciami pre deti, nako¾ko daná
lokalita nebola vyhovujúca pre tieto úèely. MsZ navrho n.o.
nový priestor (medzi škôlkou SNP a Domom techniky −
Lamika).
Nárast neplatièov, ale aj ochota mesta spolupracova so
sociálne slabšími rodinami, ktorí majú snahu vyrovna si
dloby na nájmoch za byty v správe MsBP, poslanci odsúh−
lasili odpustenie 50% výšky poplatkov za omeškanie vo výške
471 445,− Sk. V decembri minulého roku boli zriadené stále

komisie pri MsZ v poète 9. Prax ukázala, e Komisia kultúry,
vzdelávania a mládee, resp. spojenie rozsiahlej èinnosti
vzdelávania s kultúrou nebolo pre èinnos komisie vyhovu−
júce a preto MsZ rozhodlo o jej zrušení a zriadení dvoch
samostatných komisii: Komisie kultúry a Komisie vzdeláva−
nia a práce s mládeou.
Od 1.9.2007 dôjde k zmene právnej subjektivity
Mestského bytového podniku − vznikne s.r.o. (teraz
príspevková organizácia) so 100 % úèasou mesta.
Konate¾om sa stane Ing. Rudolf Vlk− súèasný riadite¾ MsBP.
Predloený projekt na zriadenie stálej opatrovate¾skej sluby
v bývalej slobodárni pri Nemocnici v Handlovej poslanci
neschválili. Dôvodom je zámer mesta vyui budovu bývalej
ZŠ na Ul. Krššákovej na zriadenie centra opatrovate¾skej
sluby a smerova investície mesta do komplexných sluieb
pre staršiu generáciu obèanov.
Poslanecký zbor schválil Doplnok è.2 k VZN è. 9/2005,
ktorým sa stanovujú zásady pride¾ovania a hospodárenia s
bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Handlová.
Návrh Doplnku è.2 vznikol na základe vzájomnej dohody
medzi Mestským bytovým podnikom a sociálnym oddelením
MsÚ v Handlovej.
Doplnok sa týka bytov osobitného urèenia v obytných
domoch na ulici 29.augusta è. 1 a na ulici Partizánskej.
Obsahom doplnku je úprava nájomnej zmluvy , ktorá sa
uzavrie na 1 rok a jej predåenie bude závisie od plnenia si
záväzkov nájomcu a jeho rešpektovania ustanovení
domového poriadku. Táto podmienka sa nebude týka
pôvodných zmlúv.
Tretia úprava rozpoètu sa týkala podpory projektu, ktorý
vytvára spoluprácu študentov z Nórska, Nemecka a Anglicka
na stredných školách. Poslanci podporili taneènú skupinu
Volcano, ktorá sa zúèastní zahraniènej súae v Rakúsku. .
Kompletné znenie uznesení MsZ nájdete na www.handlo−
va.sk, výveske mesta, infotexte 3. TV.
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