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JUBILANTI
Okrúhleho životného jubilea 
(od 70 rokov) sa v mesiaci 

november dožili:

Žofia  Martišová
Katarína  Fábryová
Katarína  Bušová
Irena  Rigová
Jozefína  Pittnerová
Štefan  Poliak
Karol  Onoferko
Ján  Pavolka
Miloslav  Robynek
Pavel  Jonas
Terézia  Kmeťková
Katarína  Chvostíková
Jozef  Ondruška
Katarína  Herbríková
Jozef  Fabian
Irena  Valentová
Michal  Šebo

Do centra Novej Lehoty od novemb-
ra premáva autobus MHD 

Po rokovaniach mesta so spoločnosťou SAD Prievidza, 
a.s., ktorá prevádzkuje aj mestskú hromadnú dopravu v 
Handlovej a schválení Dopravným inšpektorátom v Prie-
vidzi, od 22. novembra 2008 premávajú autobusy MHD do 
mestskej časti Nová Lehota – priamo do centra. Autobusová 
zastávka je na spevnenej ploche pod kostolom (zbúraná 
budova bývalej základnej školy). Mesto zo svojich zdrojov 
preinvestovalo na jej úpravu (mostový objekt, zeleň, zarov-
nanie, položenie a uvalcovanie dvoch vrstiev štrku na otočnej 
ploche) približne 100 000,- Sk (3319,39 ). 
Cestovný poriadok sa nemení...
Jeho časový harmonogram ostáva zachovaný, autobusy MHD 
však nebudú zastavovať na zastávkach Kameňolom a ZŠ, 
ktoré sú umiestnené priamo na hlavnej ceste I/50.
Upravený bude aj plán zimnej údržby prístupovej komuniká-
cie do Novej Lehoty na trase premávajúcich spojov. Cestovný 
poriadok je sprístupnený na internetovej stránke dopravcu a 
v odkliku na stránke mesta www.handlova.sk /tik informuje.

Mesto pristúpilo k tomuto riešeniu na základe nevyhovu-
júceho prístupu k jestvujúcim zastávkam ako aj z dôvodu 
zvýšenia bezpečnosti občanov žijúcich v tejto mestskej časti. 
V úseku pôvodných autobusových zastávok nie je vybudovaný 
chodník a občania boli nútení prechádzať cez frekventovanú 
hlavnú cestu I/50.
Mesto Handlová aj touto cestou žiada občanov o súčinnosť 
pri bezproblémovom zabezpečovaní prejazdnosti autobusov 
tým, že nebudú parkovať svoje vozidlá na prístupovej komu-
nikácii, ani akýmkoľvek iným spôsobom obmedzovať pre-
mávku autobusov (umiestňovanie a skladovanie predmetov, 
zariadení a materiálov a pod.).
 

Ďakujeme.

Pribudli dve nové autobusové 
zastávky 
Mesto Handlová zabezpečilo v uplynulom období 
výstavbu autobusovej zastávky na železničnej stani-
ci, ako aj spevnenie odstavnej plochy v časti Horný 
koniec (pri rybníku) a vyznačenie týchto zastávok 
označníkmi. V súčasnej dobe môžu občania vyu-
žívať služby prepravcu SAD Prievidza, a.s., ktorý 
svoje existujúce linky MHD rozšíril aj o tieto dve 
zastávky. S malými úpravami cestovného poriadku 
bola akceptovaná požiadavka občanov o posun 
spojov z Kremnickej ulice tak, aby mali občania 
možnosť prísť včas na nedeľnú omšu v Kostole sv. 
Kataríny. Všetky uvedené zmeny v cestovnom pori-
adku nadobudli účinnosť od 1.11.2008 a nájdete 
ich na internetovej stránke mesta www.handlova.sk 
tik informuje a internetovej stránke prepravcu 
wwwsadpd.sk

Železničná zastávka na sídlisku v Hand-
lovej bude
V augustovom čísle Handlovských novín informoval primátor 
Handlovej Ing. Rudolf Podoba o výstavbe novej železničnej zastávky 
za sídliskom Morovnianska cesta. Hoci sa s prácami malo už dávno 
začať, nie je tomu tak.
S návrhom na realizáciu tejto zastávky prišla pred časom Železničná 
spoločnosť Slovensko a.s.(ďalej ŽSR). Dobudovanie zastávok v Han-
dlovej a Martine – Fatre bol jeden z projektov, ktoré mali byť finan-
cované z prostriedkov EÚ. Pretože projektová dokumentácia k týmto 
investičným akciám by nebola spracovaná do termínu predkladania 
projektov, ŽSR sa rozhodla využiť eurofondy na financovanie iného 
projektu.
Podľa vyjadrenia Ing. Michala Vereša, riaditeľa odboru stratégie 
a medzinárodných vzťahov ŽSR, svoj záväzok vybudovať vlakovú 
zastávku v Handlovej splnia. Stavba je zaradená do plánu investič-
ných akcií na rok 2009 a jej výstavba by sa mala začať v 1.polroku 
budúceho roka. 

Zimná údržba ciest – jej kvalita 
závisí aj od vás

Žiadame občanov, fyzické osoby oprávnené na podnikanie 
a právnické osoby na území mesta Handlová, aby prijali opa-
trenia umožňujúce bezproblémové zabezpečovanie zimnej 
údržby na miestnych a účelových komunikáciách v správe 
mesta ( tzn. aj chodníkoch pre peších chodcov ). Ide najmä 
o odstránenie akýchkoľvek pevných prekážok (skládky 
materiálu, odstavené vozidlá a pod.), ktoré by mohli brániť 
technickým zariadeniam vykonávať zimnú údržbu. 

Poznáte svoje povinnosti pri zimnej údržbe chodníkov?

V zmysle ust. § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozem-
ných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších 
predpisov závady v schodnosti chodníkov priľahlých k ne-

hnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území obce 
a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní 
bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užíva-
telia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, 
poľadovicou alebo snehom. Na odstraňovanie závad v zjazd-
nosti príp. schodnosti možno používať chemické posypové 
materiály v súlade s osobitnými predpismi a len tam, kde je 
to nevyhnutne potrebné.
Súčasne upozorňujeme, že v zmysle ust. § 9a ods. 4 cestné-
ho zákona vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnos-
tí, ktoré v zastavanom území obce hraničia s cestou alebo 
miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých 
príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, 
ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a ne-
boli bez prieťahov odstránené. 
V prípade nerešpektovania tejto výzvy bude mesto Handlová 
postupovať v zmysle príslušných ustanovení cestného záko-
na a uplatní voči zodpovedným osobám sankčný postih.

Narodené detičky 
október/november

Marko  Kučerák
Matúš  Híreš
Bianka  Lagiňová
Zuzana  Berenyiová
Simona  Staneková
Zuzana  Prekoppová
Diana  Mészárošová
Monika  Smoreková
Annamária  Jurčašáková
Sabina  Šubová
Karolína  Štinglová

Opustili nás 
október/november

Leonard Karadi  76 rokov
Marcel Fontány  33 rokov
Ľudovít Gajdošík  76 rokov
Alexander Maruniak  61 rokov
Stanislav Pavlík  72 rokov
Jozef Ištok  76 rokov
Emília Ursínyiová  79 rokov
Elena Benkovičová 68 rokov
Daniela Chrappová  62 rokov
Margita Lipianska  80 rokov
Mária Veszelková  87 rokov
Anna Cvikelová  99 rokov


