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Dárius   Ďuriš
Samuel   Dolnický
Jakub   Černý
Samuel   Šaray
Adrián   Ištok
Patrik   Haneš
Samuel Miroslav  Javorka
Alexander   Arendáš
Šimon Ján  Vaigl
Filip   Juríček
Adrián   Lacko
Lukáš   Chmel
Tomáš   Szabó
Ivan   Mališ
Lukáš   Gál
Andrej   Lacko
Juraj   Lacko
Adrian   Weiss 
Tamara   Šúňová
Alexandra   Šarayová
Lívia  Šablová
Vanessa   Pavlíková 
Sára   Urbancová
Vanessa   Grossová
Patrícia   Bucková
Martina   Klátiková
Oľga   Škovránková
Emma   Vicianová
Veronika   Tatárová
Katarína   Tatárová
Alžbeta   Lacková
Bianka   Rigová
Ella   Elogová
Kiara   Hlivová
Vanda   Cvešperová
Bronislava  Hricová

Referát obradov

Ako na euro – malí a strední podnikatelia
Malí podnikatelia v meste sa musia na 
prechod na euro pripraviť odlišným 
postupom ako veľké firmy. Hlavným roz-
dielom je najmä to, že za všetky zmeny 
bude zväčša zodpovedný jeden konkrétny 
zamestnanec, resp. konateľ. Aby sa vedeli 
dobre na prechod pripraviť, poskytujeme 
sumárne informácie o oblastiach prípra-
vy. Dnes na tému Euro s Ing. Tatianou 
Molnárovou.

Nové vykazovanie cien 
tovaru a služieb
V dôsledku zavedenia eura bolo potreb-
né prepočítať zo slovenských korún 
na eurá maloobchodné ceny všetkých 
tovarov a ceny všetkých služieb na trhu 
Slovenskej republiky v termíne jeden 
mesiac po vyhlásení konverzného kurzu. 
Po zavedení eura (1. 1. 2009) bude nevy-
hnutné opačné prepočítanie cien, a to 
z eura na slovenské koruny počas obdo-
bia povinného dvojitého oceňovania. 

Predajcovia a poskytovatelia služieb 
musia byť pripravení na povinné dvojité 
oceňovanie a označovanie – či už v 
maloobchodných prevádzkach alebo 
na faktúrach a v cenníkoch. Cenovky 
budú musieť obsahovať informáciu 
v slovenských korunách väčším písmom 
a cenu v eurách menším písmom. Od 
1. 1. 2009 sa pomer vymení a väčším 
písmom sa bude uvádzať cena v eurách 
a cena v slovenských korunách bude len 

informatívne menším písmom až do 
konca roku 2009. Presné predpisy, akým 
spôsobom aplikovať dvojité oceňovanie, 
uvádza vyhláška Ministerstva hospodár-
stva SR, ktorá je zverejnená aj na jeho 
webovej stránke.

Na zabezpečenie systému bude žiadúce 
pripraviť v podnikateľskej sfére technické 
vybavenie na dané povinnosti. Napríklad 
mnohé registračné pokladnice inštalova-
né najmä v malých prevádzkach sú tech-
nicky zastarané a bude ich treba vymeniť. 
Bude potrebné zabezpečiť i softvérové 
vybavenie elektronických registračných 
pokladníc na prepočet cien a celkových 
súm a zaokrúhľovanie a na vystavenie 
dokladu pre spotrebiteľov. 
Povinnosti duálneho zobrazenia na 
pokladničných potvrdenkách alebo iných 
dokladoch o zaplatení podliehajú len 
celkové konečné sumy cien, ktoré majú 
byť skutočne uhradené.

Na dvojité označovanie bude potrebné 
pripraviť podmienky v jednotlivých 
prevádzkach. Napríklad špecializované 
predajne (mäsa a mäsových výrobkov, 
cukrárenských výrobkov, zariadenia 
rýchleho stravovania, predajne periodic-
kej tlače a pod.) duálne zobrazia cenník 
všetkých výrobkov a služieb v oboch 
menách na viditeľnom mieste. Povinné 
je zobraziť konverzný kurz. 
Duálny obeh od 1. 1. 2009 do 16. 1. 

2009. Je čas, kedy musia byť obchodníci 
pripravení v rámci duálneho obehu 
prijímať slovenské koruny a vydávať 
eurá. Preto je nutné mať zabezpečenú 
dostatočnú hotovosť v eurách (najmä 
mince), aby mohli zákazníkom vydávať 
novú menu. Počas tohto krátkeho obdo-
bia budú mať obchodníci v predajniach 
zvýšený objem hotovosti. Rovnako budú 
mať zvýšené nároky na logistiku pri 
zbavovaní sa slovenskej hotovosti a za-
bezpečovaní eur.

Konverzia informačných 
systémov
Integrovanou súčasťou riadenia podnikov 
sú informačné systémy, ktoré majú pod-
pornú funkciu pre väčšinu procesov. V 
súvislosti so zavedením eura je potrebné 
identifikovať (otestovať), naplánovať a 
implementovať všetky zmeny informač-
ných technológií podniku. Vecne ide 
najmä o účtovné a analytické softvéry.

Pravidlá prepočítavania 
a zaokrúhľovania cien 
a položiek v účtovníctve
Účtovníctvo a účtovné závierky musia 
byť v korunách za rok 2008 a v eurách 
za rok 2009. Aby bolo možné porovnávať 
účtovné výkazy, účtovné závierky za rok 
2008 sa musia prepočítať na eurá podľa 
oficiálneho konverzného kurzu. Túto 
povinnosť ustanovuje tzv. Generálny 
zákon o zavedení eura v SR.

Ponuka zamestnania
Spoločnosť Hater-Handlová s.r.o., 
Potočná 20, 972 51 Handlová prij-
me do pracovného pomeru vodičov 
nákladných motorových vozidiel a 
vodičov so strojníckym osvedčením. 
Požiadavky: Prax, vodičský preukaz, 
prípadne strojnícke osvedčenie.
Spoločnosť je potrebné kontaktovať 
v prípade záujmu výlučne osobne 
na Ul. Potočná 20, z dôvodu potreby 
vyplnenia osobného dotazníka.

Od papiera k činom ...
Spolupráca miestnej akčnej skupiny (MAS) Žiar a Horní 
Pomoraví sa od podpisu spoločnej zmluvy postupne 
prehlbuje. Cieľom všetkých aktivít v miestnych akčných 
skupinách je vytvorenie projektov na medzinárodnej úrovni. 
Aby sa ľudia spolu spoznali a projekty boli úspešné, konalo 
sa v dňoch 12.9.-14.9.2008 podujatie Dni Horního Pomoraví 
v Jindřichove, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia našej 
MAS. Podujatie bolo rozdelené na športovú a kultúrnu časť. 
V športovej časti nás reprezentovalo družstvo futbalistov 
a volejbalistov pod vedením starostu Nitrianskeho Pravna 
Jozefa Balčiráka. V oboch súťažiach sme získali 4. miesto. 
V kultúrnej časti sa prezentoval FS Hájiček, ktorý sa už 
počas športových súťaží intenzívne pripravoval na svoje 

vystúpenie. Našich reprezentantov povzbudzoval spevom. 
Atmosféra bola aj napriek veľkej zime úžasná. Zistili sme, že 
sa nám ju čiastočne darilo prekonať tradičným moravským 
občerstvením. 
Obe strany skonštatovali, že je spolupráca veľkým prínosom. 
Dohodli sme sa, že budeme organizovať spoločné podujatia 
aj naďalej. V závere našej návštevy sme prijali pozvanie 
starostky obce Branná a zúčastnili sme sa motokrosových 
pretekov. Videli sme, ako sa dá aj v malej obci, ktorá má cca 
400 obyvateľov, zrealizovať veľké podujatie, akým pretek bol. 
Vyzimení, ale plní dojmov a zážitkov sme sa šťastne vrátili 
domov. 

Erika Jonasová, manažér 

Celomestská 
deratizácia

1.10.2008 do 31.10.2008 

Zvlášť upozorňujeme rodičov a maji-
teľov psov o zvýšenú pozornosť, aby sa 
zabránilo kontaktu s použitými dera-
tizačnými prostriedkami. Deratizáciu 

ako preventívne opatrenie na ničenie 
epidemiologicky významných alebo 
škodlivých myšovitých hlodavcov je 
povinný vykonať v zmysle §10 VZN 
mesta Handlová č. 18/2005 o zdravom 
životnom prostredí, dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mesta Handlová 
každý osobitne a to:
-      vlastníci alebo správcovia 
       obytných domov,

-      vlastníci, užívatelia, prevádzkova- 
       telia alebo správcovia stavieb 
       a pozemkov,
-      vlastníci rodinných domov. 

Vlastníci RD sú povinní preukázať 
kúpu deratizačného prostriedku a 
vlastníci iných objektov ako RD sú 
povinný predložiť doklad o vykonaní 
deratizácie odborne spôsobilou osobou 
na Mestskom úrade v Handlovej.

Primátor mesta Handlová 
Vás pozýva na 

Verejnú diskusiu 
v stredu 15.10.2008 o 16.00 hod

do MŠ Ul. Mostná Handlová.


