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O múzeu 
v Handlovej 
,,Handlová je matkou baníctva“, 
aj tieto slová odzneli na pracov-
nom stretnutí, ktoré sa konalo 
na Mestskom úrade Handlová 
15.10.2008. Ako ste sa mohli 
dočítať v článku z rokovania 
mestského zastupiteľstva, poslan-
ci schválili odpredaj budovy 
,,Lamiky“ za účelom vybudovania 
Banského múzea, ako expozitúry 
Slovenského banského múzea 
(SBM). Primátor mesta sa stretol 

s jeho riaditeľom  p. Jozefom 
Labudom, architektom Patrikom 
Juríčkom a ďalšími odbornými 
pracovníkmi. Spoločnou témou 
rokovania boli už konkrétne 
realizačné postupy. 
Múzeum v Handlovej bude mať 
charakter zážitkového múzea 
a bude slúžiť ako celoslovenská 
expozitúra. V Handlovej by malo 
byť banícke múzeum postavené 
v druhej polovici roku 2009 
a celkové investičné náklady sú 
naplánované na 7 mil. Sk.
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Jubilanti
Okrúhleho životného jubilea (od 70 
rokov) sa v mesiaci september dožili:

Júlia  Vacková
Helena  Krahulcová
Angela  Gašparičová
Ľudmila  Konečná
Júlia  Paulíková
Mária  Prokeinová
František  Bubelíny
Helena  Silná
Karol  Tóth
Etela  Kubovičová
Anna  Kotrčová
František  Vetrík
Vojtech  Rump
Margita  Stanová
Oľga  Talafová
Ondrej  Csenödi

     Dňa 25.  septembra sa mestské zastupiteľstvo zišlo na 
svojom 18. zasadnutí.  Rokovanie sa začalo vyhodnotením 
hospodárskej činnosti mestských organizácií za I. polrok 
2008. 
     Dom kultúry za I. polrok 2008 dosiahol v hlavnej činnos-
ti záporný hospodársky výsledok. Plaváreň mesta Handlová 
v hlavnej činnosti dosiahla zisk vo výške 648 tis. Sk, ktorý 
je tvorený predovšetkým účtom opráv a údržby z dôvodu, že 
plánované opravy sa uskutočnia v II. polroku t. r.  Riaditeľka 
Mestskej knižnice žiadala zapracovať do úpravy rozpočtu 
knižnice použitie prebytku hospodárenia za r. 2007 vo 
výške 48 614,34 Sk. Z dôvodu trvalej udržateľnosti projek-
tových aktivít pokračovala činnosť Help, n.o. v nevyhnutnom 
rozsahu s jedným zamestnancom za podpory zriaďovateľa, 
uviedla riaditeľka neziskovej organizácie Bc.Dana Kmeťová. 
Vyhodnotenie činnosti Jazmín, n. o. predložila riaditeľka 
Mgr. Viera Mrázová. V rámci Humanitného centra „ Nádej 
na dôstojný život“, bolo počas sledovaného obdobia umiest-
nených priemerne 22 klientov mesačne, v Domove pre 
osamelých rodičov bolo mesačne umiestnených priemerne 
21 klientov.
Asterion, n. o. si plní povinné ukazovatele za sledované 
obdobie. Obsadenosť v podnikateľskom inkubátore predsta-
vuje 84% , počet novovytvorených pracovných miest je 66. 

     Ďalej poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie hospo-
dárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za I. 

polrok 2008.  V bode správa majetku mesta poslanci, okrem 
iného, schválili predaj objektu bývalej Lamiky s príslušným 
pozemkom za účelom zriadenia detašovaného pracoviska  
Slovenského banského múzea Banská Štiavnica v prospech 
Ministerstva životného prostredia SR za kúpnu cenu 1,- Sk. 
Vstup vlády SR a tak významnej inštitúcie – Slovenského 
banského múzea na pôdu mesta s cieľom realizovať expo-
zíciu uhoľného baníctva, je významným aktom. Realizáciou 
tohto zámeru sa podarí nielen naplniť dlhodobý cieľ mesta, 
ktorý možno označiť za spoločensky unikátny, ale vytvorí sa
priestor pre nové pracovné miesta a zveľadením objektu 
sa prispeje k vyššej úrovni centra mesta. Poslanci zámer 
schválili bez výhrad. 

     Od 25. septembra má mesto Handlová nie dve, ale jednu 
kronikárku. Je ňou Mgr. Bc. Jana Oswaldová. V ďalších 
bodoch poslanci vzali na vedomie informatívnu správu 
o kultúrnych podujatiach na IV.štvrťrok a schválili 4.úpravu 
rozpočtu mesta na rok 2008. Rozpočet je vyrovnaný vo výške 
284 069 tis. Sk na strane príjmov i výdavkov.

     V rámci diskusie vystúpil poslanec Karol Kučera, ktorý 
informoval o odvysielaní dvoch priamych prenosov z basket-
balových zápasov v športovej hale Handlová do konca roka 
v STV 3. Kompletné znenie uznesnení nájdete na www.hand-
lova.sk.
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Poslanci rokovali aj o vybudovaní múzea v Handlovej 

Vyjadrite sa k zámeru 
mesta 
Navrhovateľ – Mesto Handlová, Mestský úrad, 
Nám. Baníkov 7, 972 51 Handlová predložil 
Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 22 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zámer:

”Regionálne centrum zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných odpadov Handlová”

Mesto Handlová v zmysle § 23 ods. 3 uvedeného 
zákona oznamuje verejnosti, že do zámeru je 
možné nahliadnuť počínajúc dňom 20.10.2008 
po dobu 3 týždňov (piatok 7.10.2008) počas 

pracovnej doby Mestského úradu Handlová. 
Zámer je uložený v kancelárií Oddelenia 
výstavby, ÚP , OŽP a dopravy na prízemí, č. 
dv. 4 v budove Mestského úradu Handlová. 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné 
stanovisko (podľa § 23 ods. 4 zákona) 
ministerstvu do 3 týždňov odo dňa zve-
rejnenia tohto oznámenia na adresu

Ministerstvo životného prostredia SR, 
odbor hodnotenia a posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Námestie 
Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.

Ing. Rudolf P o d o b a, 
primátor mesta

Prihlasovanie do jazykových 
a počítačových kurzov v Handlovej 

stále aktuálne
Neváhajte a kontaktujte nás. 
Cena od 79/Sk (2,62 eur) za lekciu.
Bc. Dana Kmeťová
Telefón: 046/5192550, 0905 884 813 
e-mail: kmetova@handlova.sk

Základná škola Morovnianska cesta, 
Rada rodičov pri ZŠ MC a DO FÉNIX

Vás pozývajú na

Deň otvorených dverí

 12.11.2008 
v čase od 15,30 -17,00 hod môžete 
v priestoroch školy absolvovať prehli-
adku záujmovej činnosti žiakov, ktoré 
škola poskytuje v popoludňajších 
hodinách a zároveň sa zúčastniť imat-
rikulácie prvákov. Nájdite si chvíľu pre 
svoje deti.


