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OPUSTILI NÁS
( júl, august, 1/2 september )
Jozef Gubala  85 rokov
Ján Hőzl   71 rokov
Adolf Šípek  81 rokov
Vladimír Ratkovský  64 rokov
Arpád Koszta  85 rokov
Jozef Labanc  74 rokov
Štefan Turčan 75 rokov
Bohumír Urbánek  72 rokov
Pavel Krnčok  54 rokov
Milan Mikuš  62 rokov
Branislav Doletina  20 rokov
Ján Kňazovič  67 rokov
Lukáš Pauk  71 rokov
Mikuláš Mikuš  48 rokov
Jozef Wagner  91 rokov
Ján Hromádka  55 rokov
Viliam Majer  73 rokov
Štefan Vanya  56 rokov
Pavel Štanga  86 rokov
Marián Lacko  51 rokov
Gejza Lacko  54 rokov
Karol Tolnay  52 rokov
Mikuláš Leporis  79 rokov
Michal Šiling  83 rokov
Margita Wohlandová  86 rokov
Mária Siemerová  66 rokov
Mária Stopková  85 rokov
Agneša Gulová  76 rokov
Viera Valentová  42 rokov
Helena Fernerová  77 rokov
Emília Majerová  70 rokov
Katarína Kovalová  56 rokov
Anna Krčová  75 rokov
Oľga Marenčáková  87 rokov
Helena Menhertová  87 rokov

Informácie z MsP
Dňa 10. 09. 2008 sa v priestoroch pla-
várne Handlová pri tréningu tanečnej 
skupiny obnažoval neznámy muž. MsP 
ani PZ sa nepodarilo muža identifiko-
vať. Dňa 12. 09. 2008 MsP Handlová 
prijala od občianky Handlovej, ktorá 
sa nachádzala na cintoríne v Prievidzi 
a videla podobného muža, ktorý sa 
tiež obnažoval, telefonické oznámenie. 
MsP Handlová okamžite požiadala MsP 
Prievidza o vyslanie hliadky na cintorín 
a zadržanie podozrivej osoby. Za pomoci 
občanov bol muž zadržaný a odovzdaný 
orgánom činným v trestnom konaní. 
Je potvrdené, že ide o muža, ktorý sa 
obnažoval i na plavárni v Handlovej. 
Muž je občanom Českej republiky 
a niekoľko rokov žije na Slovensku 
v Trenčianskom kraji. Proti mužovi bolo 
vznesené obvinenie z prečinu výtržníc-
tva a je stíhaný na slobode. 

Mestská polícia 
Handlová

 Volajte 24 hodín denne

168 00

Nové nádoby 
na komunálny odpad
   V mesiaci september 2008 boli zakúpe-
né nové smetné nádoby na komunálny 
odpad. 
   K rodinným domom bolo zakúpených 70 
ks, k obytným domom 15 ks. Celková cena 
všetkých nádob je 210 tis. Sk. Nádoby boli 
ihneď umiestnené v tých lokalitách, kde už 
staršie boli neopraviteľné.

Čo je a čo nie je 
veľkoobjemný odpad 

   Väčšina z nás si už zvykla na každome-
sačný zber veľkoobjemného odpadu. Nájdu 
sa však jednotlivci, ktorý s touto komoditou 
nesprávne nakladajú a celý zber tohto 
odpadu svojím správaním narúšajú. Keď sa 
blíži prvý pracovný týždeň v mesiaci nezna-
mená to, že vyhádžeme všetok odpad, ktorý 
máme v pivniciach, v garážach, prípadne 
v iných častiach svojho obydlia uskladne-
ný. 

   Objemný odpad je taký komunálny 
odpad, ktorého rozmery alebo množstvo 
neumožňuje zber nádobami určenými na 
komunálny odpad. Týka sa najmä bytových 
zariadení a doplnkov, ako napr. stoly, stolič-

ky. Aj tento odpad by mal byť pripravený 
na zber, to znamená, že napr. skrine by 
sa mali rozobrať na menšie časti – dosky. 
Do objemného odpadu nepatria elektrické 
a elektronické zariadenia a nepatrí tam ani 
drobný stavebný odpad. Drobný stavebný 
odpad je ten, ktorý vzniká pri bežných 
udržiavacích prácach bytu, to znamená, že 
pokiaľ vymieňate v byte napr. drevené okna 
za plastové, ste povinný staré okná zaviesť 
do zberného dvora na Potočnej ul. Tento 
odpad nepatrí ku kontajneru na sídlisku 
ale do zberného dvora. Nedodržiavaním 
tejto zásady sa jednak predražuje celý 
zber, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na 
poplatku za smeti a na druhej strane sta-
vebný odpad nie je objemný odpad, svojou 
podstatou nepatrí do objemového zberu.
 Pokiaľ chceme, aby sme žili v čistom a kul-
túrnom prostredí, musíme k tomu prispieť 
aj svojou troškou – naučme sa dodržiavať 
zásady zberu odpadu. 

Poskytnuté úľavy 
za komunálny odpad

Mesto Handlová v priebehu mesiaca august 
spracovalo a v mesiaci september rozposla-
lo rozhodnutia o poskytnutí úľavy z miest-
neho poplatku z komunálneho odpadu. 
Úľava bola poskytnutá 786 domácnostiam, 

z toho 50% zľava z poplatku bola poskytnu-
tá 276 domácnostiam a zníženie poplatku 
na jednu osobu o 372,- Sk bolo poskytnuté 
pre 449 domácností. Okrem toho bola 
v tomto roku prvýkrát poskytnutá úľava 
pre sociálne slabšie rodiny – poskytli sme 
úľavu z poplatku vo výške 50,- Sk na osobu 
v 61 domácnostiach. O domácnostiach 
v súvislosti s poskytovanými úľavami 
hovoríme preto, že sa nejedná o jednu 
osobu, ale v rámci žiadosti mohli byť v do-
mácnosti vybavené aj viaceré osoby. Celková 
hodnota poskytnutých úľav je vo výške cca 
312 tis. Sk (10 356,50). V 17 prípadoch 
nebolo žiadosti o poskytnutie úľavy z miest-
neho poplatku za KO a DSO pre nesplnenie 
podmienok vyhovené.

   Občania obdŕžali do svojich domácnosti 
rozhodnutia o novej povinnosti pre rok 
2008 so zapracovanými úľavami. Takto 
znížený predpis poplatku je potrebné uhra-
diť najneskôr do konca mesiaca október 
2008. Poplatníkom, ktorí už zaplatili celý 
miestny poplatok a ktorým následne bola 
poskytnutá úľava, bude preplatok vrátený 
na Mestskom úrade v Handlovej v rovna-
kom termíne (je nutné osobne si preplatok 
vyzdvihnúť)

 Ing. Tatiana Molnárová,
vedúca odd. daní, majetku a podnik. činnosti

ČO NÁS TRÁPI alebo 
NA ČO DOPLÁCAME VŠETCI ?

    Tvorba odpadu v našom meste má neustále stúpa-
júcu tendenciu. Potvrdzujú to aj množstvá vyvezené-
ho odpadu na skládku za osem mesiacov tohto roka. 
Čísla hovoria, že na skládku bude uložené väčšie 
množstvo odpadu ako za rok 2007. Zároveň predpo-
kladáme, že v rámci separácie bude taktiež prekroče-
né množstvo z roka 2007. Takýto vývoj bolo možné 
len ťažko predpokladať pri tvorbe rozpočtu mesta na 
rok 2008. Nedostatok plánovaných prostriedkov na 
krytie nákladov za likvidáciu odpadu budú musieť 
riešiť poslanci mestského zastupiteľstva navýšením 
príslušných kapitol na svojom septembrovom zasadaní. 

    Jedným z miest na ktorom dochádza k nekontrolovateľné-
mu hromadeniu odpadu je aj banícka kolónia. Po skúsenos-
tiach z predchádzajúcich rokov tu boli spoločnosťou HATER 
Handlová rozmiestnené tri ks 7m3 kontajnerov. Ako vidieť 
aj na našom zábere občania tu odpad vyhadzujú aj povedľa 

kontajnera a znečisťujú tak svoje okolie. Takéto konanie, nie-
len v baníckej kolónií, navyšuje finančné prostriedky určené 
na likvidáciu odpadu v meste. 

Čistenie a likvidácia takýchto stanovísk stojí nemalé pros- 
triedky, ktoré by sa mohli použiť na iné, napríklad investičné 
akcie na skrášlenia mesta.

Ing. Blažej Litva, HATER Handlová s.r.o.

MESTO HANDLOVÁ 
ponúka   do   nájmu 

na podnikateľské aktivity 
skleníky a hospodársku budovu 

na Pstruhárskej ulici v Handlovej 
(bývalé Záhradníctvo)

-  skleník postavený na pozemku 
parc.č. 1863/2 o výmere 497 m2,

-  skleník postavený na pozemku 
parc.č. 1863/3 o výmere 78 m2, 
-  skleník postavený na pozemku 
parc.č. 1863/4 o výmere 78 m2,
-  skleník postavený na pozemku 
parc.č. 1863/5 o výmere 73 m2, 
-  skleník postavený na pozemku 
parc.č. 1863/6 o výmere 369 m2, 
-  hospodársku budovu postavenú na 

pozemku parc.č. 1863/1 o výmere 437 
m2,
Záujemcovia môžu podávať písomné 
prihlášky na Mestský úrad Handlová, odd. 
správy daní, majetku mesta a podnika-
teľskej činnosti č.d. 13 s uvedením účelu 
využitia a fotokópiou ŽL do 15. 10. 2008.
Podrobnejšie info na tel.č. 046 519 25 
21, prípadne osobne. 


