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(pokračovanie zo str. 1) a reprezentovanie 
na podujatiach mesta. Činnosť Spolku 
dychovej hudby významným spôsobom 
prispela ku  kultúrnemu rozvoju mesta, 
jeho propagácii doma i v zahraničí. 

- Ing. Ján Sluka, majiteľ spoločnosti 
Alusolid s.r.o.
za rozvoj priemyselnej zóny v Handlo-
vej. Cena je udelená za činnosť, ktorá 
významným spôsobom prispela k  
hospodárskemu rozvoju mesta. Ing. Ján 
Sluka investoval 100 mil. Sk a vytvoril 
tak viac ako 90 nových pracovných  miest 
pre obyvateľov Handlovej a okolia. 

- Študenti Martin Bašti, Patrik 
Brigant a Metod Rybár zo Spojenej 
školy Handlová pod vedením Ing. 
Jána Krauska za tohtoročné víťazstvá 
v medzinárodnej súťaži NETWORKING 
ACADEMY GAMES 2008 a CISCO 
OLYMP 2008 v kategórií HS3 (budúci 
profesionáli v oblasti informatizačných 
technológii so zameraním na počítačové 
siete). Kolektív študentov pod vedením 

Ing. Jána Krauska dosahuje vynikajúce 
tvorivé výkony a významné výsledky 
vo vedeckej a technickej činnosti. Pri 
príležitosti medzinárodného dňa štu-
dentstva im bol udelený Pamätný list sv. 
Gorazda ministrom školstva SR Jánom 
Mikolajom. 

Ceny primátora za rok 
2008 

Anton Michele – kapelník baníckej 
dychovky v Handlovej za osobný prínos 
pre hudobné teleso Spolok  dychovej 
hudby.
Cena primátora je morálnym ocenením 
dlhoročnej práce práve v roku, kedy sa 
pán Anton Michele dožíva životného 
jubilea 70 rokov.

Imrich Frivaldský za udržiavanie tra-
dícií v oblasti športu.
Cena primátora mesta Handlová je 
morálnym ohodnotením práce a osob-
ného prínosu, ktorý Imrich Frilvaldský 
venoval množstvu futbalových zápasov, 

reportážam, komentátorskej činnosti,  
po viac ako 40 rokov svojej aktívnej čin-
nosti. V tomto roku sa dožíva životného 
jubilea 75 rokov.

Jozef Moravčík - in memoriam, za 
aktívne občianstvo.
Rodák z Očovej prežil celý svoj život v 
Handlovej. Opustil nás v tomto roku 
vo veku 82 rokov. Bol to Handlovčan, 
ktorý si vždy našiel cestu ku všetkým 
osobnostiam, ktoré navštívili Handlovú. 
Mohli ste sa s ním stretnúť na všetkých 
podujatiach mesta, kde viedol rozhovory 
so štátnikmi a významnými osobnos-
ťami. Nikdy im nezabudol venovať 
kúsok so svojej tvorby – obrazy starej 
Handlovej, portréty, ktoré sa stali spomi-
enkou na naše mesto. Jeho celoživotná 
angažovanosť, aktívne občianstvo, úcta 
k baníckemu cechu a umelecká tvorba 
sú dôvody, pre ktoré si právom toto oce-
nenie zaslúžil. Ocenenie prebrala man-
želka pána Jozefa Moravčíka, Magdaléna 
Moravčíková.

Ocenením gratulujeme! 

V októbri poslanci schválili 

nových členov DaMP
     Na 19. rokovaní sa poslanci mest-
ského zastupiteľstva stretli vo štvrtok 
30.10.2008. Začiatok rokovania patril 
správe majetku mesta. Poslanci roz-
hodovali o odpredaji  pozemkov na 
Krššákovej ulici, kde by mali byť postave-
né garáže. Poslanecká rozprava dôsledne 
zvážila všetky okolnosti, ako aj zámery 
mesta do budúcnosti. V uvedenej loka-
lite bývalej ZŠ chce mesto zriadiť Senior 
centrum.  Argumenty z oddelenia 
výstavby MsÚ  a primátora mesta Ing. 
Rudolfa Podobu poslancov presvedčili.  
Umiestnenie garáží v tejto lokalite 
je  v platnom geometrický pláne a garáže 
nebudú nijakým spôsobom ovplyvňovať 
zámery mesta. Poslanci tak vyšli v ústre-
ty požiadavkám občanov na vybudovanie 
garážových miest. Predmetné pozemky 
sa predávajú ako náhradné vo verejnom 
záujme bez obchodnej verejnej súťaže 
analógiou podľa § 9 ods. 6 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. Cena 
pozemkov bola stanovená na 200,- 
Sk/m2 (6,63 /m2). Poslanci schválili 

aj predaj pozemkov pod vybudovanými 
garážami na sídlisku MC. Pozemky boli 
odpredané na základe uzavretých zmlúv 
o budúcich kúpnych zmluvách s maji-
teľmi garáží, za cenu 370 Sk/m2 (12,28 
/m2).
    Občania mesta požiadali o odkúpe-
nie pozemkov v mestskej časti Nová 
Lehota. Ich zakúpením dôjde k uceleniu 
pozemkov. Poslanci schválili požiadavku 
Jaromíra Ovčiarika a Jozefa Zbitáka s 
manželkou Zuzanou za kúpnu cenu 
140,- Sk/m2 (4,64 /m2). 
    Neschválili predaj časti pozemku 
Františkovi Dudášovi s manželkou 
Jarmilou. Došlo k úprave rozpočtu 
Mestskej knižnice. Čiastka 48 614 Sk,- 
(1613.69 ) bola prebytkom z minulého 
rozpočtového obdobia a bude použitá 
na zakúpenie programovej podpory 
na vybudovanie elektronickej knižnice 
a snímačov čiarových kódov. 
    Poslanci schválili úpravu rozpočtu 
Domu kultúry, ku ktorej došlo v sú-
vislosti so zmenou nových účtovných 
postupov a zmeny ceny tepla v uplynu-
lom roku.
    Poslanec Robert Šuník sa písomne 
vzdal svojho predsedníctva v Komisii 
správy majetku mesta pri MsZ a členstva 

v správnej rade Asterion, n.o.  Novým 
predsedom Komisie sa stal Ing. Blažej 
Litva a členom správnej rady Asterion, 
n.o. Ing.. Jozef Tonhauser. Zmena 
nastala v zložení Komisie ekonomickej. 
Poslanci schválili novú  členku Ing. 
Martu Švecovú.
    Poslanci v októbri rozhodli o udeľova-
ní ocenení mesta. Kto si ceny odniesol 
sa dočítate na stránkach Handlovských 
novín.
    Funkčné obdobie Detského a mlá-
dežníckeho parlamentu (DaMP), ako 
poradného orgánu primátora mesta, sa 
skončilo. Poslanci schválili nových čle-
nov mládežníckeho parlamentu Mesta 
Handlová v školskom roku 2008/2009.
    V závere konateľ spoločnosti MsBP 
Handlová s.r.o spolu s primátorom 
mesta informovali o prideľovaní byto-
vých a nebytových priestorov za III. 
štvrťrok 2008. Poslanci zobrali správu 
na vedomie bez výhrad, tak ako i správu 
hlavnej kontrolórky mesta, ktorá nezis-
tila závažné nedostatky vo vykonaných 
kontrolách.
    Kompletné znenie uznesení a zápis-
nicu z MsZ nájdete na www.handlova.sk.

JP

Mestská knižnica 
Handlová ponúka voľné 
pracovné miesto

Náplň práce: 
pracovníčka knižnično-informačných 
služieb v oddelení pre deti a mládež, 

výpožičná služba, spracovanie 
literatúry, práca s fondom, príprava 
kolektívnych podujatí 

Požiadavky:  
stredoškolské vzdelanie knihovníckeho 
alebo pedagogického zamerania, znalosť 
pravidiel a štandardov knihovníckej práce, 

PC gramotnosť, prax v odbore vítaná
Nástup:  01.01.2009, 
        príp. dohodou
Profesijný životopis zasielajte 
do 15.12.2008 na adresu: 
Mestská  knižnica Handlová, Nám. 
baníkov 3, 972 51 Handlová 


