
       Od júna 2008 jazdí v Handlovej 
na linkách pravidelnej mestskej 
hromadnej dopravy nový malokapa-
citný nízkopodlažný autobus Iveco 
Daily, ktorý značne zvýšil kvalitu 
a komfort prepravy našich občanov. 
Tento autobus je prispôsobený aj 
na prepravu ťažko zdravotne postih-
nutých občanov odkázaných na 
prepravu invalidným vozíkom, znížil 
náklady na servis a pohonné hmoty 
a v neposlednom rade je šetrnejší 
k životnému prostrediu.

                  Kúpa tohto autobusu je 
výsledkom rokovaní medzi Mestom 
Handlová a dopravcom – SAD 
Prievidza, a.s., ktoré boli zavŕšené 
uzavretím zmluvy o výkone vo verej-
nom záujme v súlade s dopravnou 
licenciou udelenou dopravcovi. Táto 
zmluva bola uzavretá na obdobie 5 
rokov a bude viesť k úplnej obnove 
autobusov premávajúcich na linkách 
pravidelnej mestskej hromadnej 
dopravy na území mesta Handlová. 
Súčasne zabráni neprimeranému 
nárastu cien cestovného najmä pre 
starších občanov. Od októbra 2008 
do marca 2009 budú osadené nové 
označníky všetkých autobusových 

zastávok v meste.
       V súčasnosti prebiehajú ďalšie 
rokovania medzi mestom Handlová 
a dopravcom, ktorých výsledkom 
by malo byť zriadenie autobusovej 
zastávky na ul. Železničiarska v blíz-
kosti železničnej stanice a zosúladenie 
cestovných poriadkov premávajúcich 
vlakov a autobusov tak, aby občania 
mali lepší prístup aj k vlakovej pre-
prave. Ďalším cieľom týchto rokovaní 
by malo byť zriadenie autobusovej 
zastávky pravidelnej mestskej hro-
madnej dopravy v časti Nová Lehota na 

pozemku bývalej základnej školy, ktorá 
bola zbúraná a plocha sa upravuje. 
       V tomto období je snahou auto-
busového dopravcu, aby cestujúca 
verejnosť vo väčšej miere využívala 
na platenie cestovného kartu, ktorej 
využívanie predovšetkým skráti dobu 
potrebnú na obslúženie všetkých 
cestujúcich, nakoľko odpadá manipu-
lácia s bankovkami a mincami. Najmä 
z tohto dôvodu dopravca zväčšuje 
rozdiel medzi cenami cestovného pla-
teného v hotovosti a plateného kartou.

JP + JH

  Noviny obèanov Handlovskej doliny   èíslo X/2008                        zadarmo

Vážení Handlovčania, 
    
    viem, že téme tepla sa venovalo už 
mnoho priestoru, a priznávam, že nie 
so všetkým som bol spokojný. Mojou 
snahou je, aby sa diskusie okolo tepla 
nevyhrocovali, ale hľadali sa spoločné 
riešenia. 
    Chcel by som informovať hlavne 
tých, ktorí sú napojení na centrálny 
rozvod tepla. Mesto Handlová prijalo 
opatrenia, aby sme systém, do ktorého 
sa investovali nemalé prostriedky, vyu-
žili v prospech vás všetkých. O teple sa 
v Handlovej diskutuje už od roku 2004. 
Verím, že po mnohých rokovaniach sa 
nám podarilo nájsť riešenie, ktoré bude 
pre vás výhodné.
    Na stránkach Handlovských novín sa 
dočítate viac, aké opatrenia sa vedeniu 
mesta podarilo zrealizovať v oblasti 
tepla. Preto som dal vypracovať audit 
v našom meste, s ktorým sa môžete 
oboznámiť v porovnávacích tabuľkách. 
Uvedomujem si však, že mnohí z vás 
sa snažia šetriť, no i napriek tomu 
nenachádzajú vo svojich bytoch tepelnú 
pohodu. Spolu so spoločnosťou KMET 
Handlová, bude preto od októbra t.r. 
sprístupnená internetová stránka, kde 
je možné okamžite zistiť, aké máte 
vykurovacie náklady, resp. aké ich majú 
iné subjekty v meste napojené na cent-
rálny vykurovací systém. Snahou mesta 
je, aby sa všetci tí, ktorí sú na centrálny 
systém vykurovania napojení necítili 
znevýhodnení. 
    Vážení Handlovčania, pohodlie 
domova za prijateľnú cenu je to, čo 
chceme v našom meste dosiahnuť. 
Verím, že diskusia v regionálnej televí-
zií,  ktorú pripravujeme vám dá odpo-
vede na mnohé otázky. Okrem stránok 
v Handlovských novinách, diskusie 
a internetovej stránky sa so základnými 
infomáciami budete môcť oboznámiť aj 
v letáčikoch, ktoré v októbri nájdete vo 
svojich schránkach.

 Ing. Rudolf Podoba, primátor

Mestská hromadná doprava – novinky, služby, budúcnosť

Žiadosť o súčinnosť 
pri realizácii stavby

Mesto Handlová žiada občanov o sú-
činnosť pri realizácia stavby Splaškovej 
kanalizácie na ul. Ľ Štúra“. V mesiaci 
september až november 2008 bude 
uvedená stavba realizovaná stavebníkom 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s., Banská Bystrica. Týmto žiadame 
všetkých občanov, aby svoje motorové 
vozidlá neodstavovali na medziblokových 
komunikáciách pred obytným domom 
a na ul. Ľudovíta Štúra č.99 a na ul. 29. 
augusta č. 53 – 59 z dôvodu ochrany 
ich majetku a zabezpečenia plynulého 
priebehu stavby.

Za pochopenie ďakujeme


