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 Dňa 26. augusta 2008 primátor Ing. 
Rudolf Podoba zvolal mestské zastupi-
teľstvo po 17. krát v tomto volebnom 
období. V bode správa majetku mesta 
poslanci schválili:
zámer predaja pozemku spo-
ločnosti HARIVIS dealing, s.r.o., 821 04 
Bratislava, 
predaj líniovej stavby 
verejného vodovodu Handlová – Nová 
Lehota a stavieb vodojemov v k.ú. 
Nová Lehota
Predmetom rokovania bolo schvaľo-
vanie nových Všeobecne záväzných 
nariadení mesta (VZN). Poslanci 
schválili VZN Mesta Handlová 
č. 2/2008 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta. Cieľom 
dokumentu je určiť všetky dostupné 
formy predaja mestského majetku, 
určiť postup pri jednotlivých formách 
predaja a základné pravidlá pre stano-
venie ceny predávaných nehnuteľností. 
Základom pri stanovení ceny majetku 
mesta bude znalecký posudok, ktorý 
objektívne zhodnotí všetky faktory 
vstupujúce do výšky ceny.

 Ďalším VZN, ktoré poslanci 
schválili bolo VZN Mesta Handlová 
č. 3/2008 o výške mesačného príspe-
vku na čiastočnú úhradu nákladov 
škôl a školských zariadení. Mesto 
si jeho schválením splnilo zákonnú 
povinnosť, ktorá vyplynula z nového 
školského zákona. VZN sa v našom 
prípade vydáva pre školy a školské 
zariadenia, ktorých zriaďovateľom je 
Mesto Handlová tj. ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ 
Relax a ŠJ pri ZŠ a MŠ s tým, že výška 
príspevku je zachovaná na doterajšej 
úrovni (stanovené poplatky v zmysle 
aktuálnej legislatívy vyhovujú ). Týmto 
VZN sa nezvýšil ani príspevok pre deti, 
ktoré navštevujú CVČ Relax. Cieľom 
je podporiť záujmové vzdelávanie, 
umožniť ho čo najväčšej skupine detí 
s prihliadnutím na súčasnú, sociálnu 
situáciu viacerých rodín. (Ostáva 50,- 
Sk/ mesiac).

 Transformácia MŠ na území Mesta 
Handlová je uzavretá. Dňom 1. sep-
tembra 2008 mestské zastupiteľstvo 
zriadilo rozpočtovú organizáciu 
s názvom Materská škola, Ul. SNP 
27, Handlová. Došlo k spojeniu 
materských škôl a školských jedální 
pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta do jednej právnickej osoby 
s vytvorením elokovaných tried. Ako 
sme už informovali, pre mamičky 
a ich deti sa nič nemení. Svoje deti 
aj naďalej môžu umiestňovať do 5 
MŠ na území mesta: MŠ Dimitrovova, 
MŚ Cintorínska, MŠ MC, MŠ Mostná, 
MŠ SNP. V doplňujúcom komentári 
primátor mesta informoval o vzdaní 
sa funkcie riaditeľky nového právneho 
subjektu - rozpočtovej organizácie MŠ, 
Ul. SNP 27, Mgr. Marcely Jakubíkovej, 
Do doby vyhodnotenia výberového 
konania na obsadenie miesta riadi-
teľky, bude poverená výkonom tejto 
funkcie. Poslanci schválili delegova-
nie zástupcov zriaďovateľa do Rady 
Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová 
pre funkčné obdobie 2008-2012, a to: 
primátora mesta Ing. Rudolfa Podobu 
a poslancov Mestského zastupiteľstva 
Mesta Handlová Arpáda Kosztu, 
Eduarda Straku a Petra Matiašku. 

 Podpora športu v meste u poslan-
cov našla odozvu. Schválil vytvorenie 
pracovnej pozície v CVČ Relax a úpravu 
rozpočtu CVČ Relax vo výške 85 tis. na 
mzdové náklady novovytvorenej pozí-
cie.

 Požiadavku na vytvorenie pracovnej 
pozície so zameraním na organizáciu 
športu v meste v rámci organizačnej 
štruktúry CVČ Relax v Handlovej 
predložila riaditeľka CVČ Mgr. Mária 
Schwarczová. Mesto delegovalo na za- 

riadenie kompetencie a zodpovednosť 
za rozvoj, organizáciu športu, najmä 
v oblasti rozvoja výkonnostného športu 
a starostlivosti o útvary talentovanej 
mládeže, čo prinieslo výrazné zmeny 
v hlavnej činnosti organizácie. Poslanci 
považujú za dôležité podchytiť záujem 
detí a mládeže, primerane ho usmer-
niť a rozvíjať, k čomu je potrebná 
vzájomná spolupráca všetkých zain-
teresovaných (mesto, športové kluby, 
dobrovoľníci, amatérski aj profesio-
nálni športovci, školské i predškolské 
zariadenia. Primátor mesta označil 
požiadavku na vytvorenie pracovnej 
pozície za objektívnu. 

 Komisia športu sa rozrástla o jedné-
ho člena - Mgr. Rudolfa Leštianskeho. 
Poslanci tak schválili požiadavku TJ 
Sokol Handlová o prijatie ďalšieho 
člena do komisie. Súčasne bol odvola-
ný člen Komisie ekonomickej pri MsZ 
Mesta Handlová p. Miroslav Zedek, 
ktorý sa písomne svojej funkcie vzdal. 
V ďalšom bode bol schválený kronikár-
sky záznam za r. 2007. 

Poslanci zobrali na vedomie: 
- Informatívnu správu konateľa 
MsBP Handlová, s. r. o. a primátora 
mesta o prideľovaní bytových a neby-
tových priestorov za II. štvrťrok 2008. 
Bolo pridelených 20 bytov, z toho 4 byty 
v rámci DOS, prednostné pridelenia 
bytov s opravami na vlastné náklady 

boli zrealizované v 5 prípadoch, pred-
nostné pridelené boli 4 byty, po nepla-
tičoch boli pridelené 3 byty, 1 byt bol 
pridelený v rámci bytov postavených 
s podporou štátu (Ligetská), v rámci 
slobodárne na Ul. SNP boli pridelené 3 
byty, v rámci nebytových priestorov išlo 
o 2 pridelenia a to na Ul. 29.augusta 
1 - Večierka a na Ul. partizánskej 40 
- Pedikúra ) 
- Informatívnu správu o činnosti 
Detského a mládežníckeho parlamen-
tu za I. polrok 2008 bola prezentovať 
Diana Ďurišová, predsedkyňa sekcie 
športu DaMP. DaMP vznikol na 
základe potreby prepojenia mládeže 
so samosprávou a mládež sa zapojila 
aktívne do všetkých podujatí mesta.. 
Pozitívnou bola Informatívna správa 
o stave pohľadávok mesta za I. polrok 
2008. Ako uviedol primátor mesta 
pohľadávky majú klesajúcu tendenciu 
o čom svedčí porovnanie stavu k 31. 
12. 2005 ( 7 534 875,70 ) a k 31. 12. 
2007 ( 6 964 702,59).

 Na záver poslanci schválili 
zámer výstavby viacúčelového ihriska 
na ZŠ MC (predpoklad 800 tis. z roz-
počtu mesta). Posledným bodom roko-
vania bola diskusia na tému teplo.
 Informácie nájdete v samostanom 
článku vydania Handlovských novín. 
Kompletné uznesenia nájdete na 
www.handlova.sk, výveske mesta.
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