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Rovnaké podmienky pre všetkých
Mesto Handlová má v niektorých 
prípadoch uzavretý nájomný vzťah, 
viažuci sa k nájmu pozemkov vo 
vlastníctve mesta s nájomcami, ktorí 
tieto zmluvy podpisovali na počiatku 
vzniku samosprávy(r. 1990). Pravidlá 
prenájmu týchto nehnuteľností boli 
stanovené na základe vtedajšej eko-
nomickej situácie na Slovensku a ceny 
boli určené na základe cenovej úrovne 
daného obdobia. 
V súčasnosti sadzby uvádzané v týchto 
nájomných zmluvách nevystihujú 
reálne sadzby za prenájom podobných 
pozemkov. Cena 0,20 Sk/ m2/rok 
predstavuje jednu tisícinu minimálnej 
hodnoty pozemku v meste Handlová 
a jeho okolí. Mesto v rámci vytvorenia 
rovnakých podmienok pre všetkých 

nájomcov, bude zasielať v priebehu 
mesiaca január 2009 návrh novej 
nájomnej zmluvy osloveným nájom-
com, so sadzbou 3,- sk/m2/rok. Ide o 
aktualizovanú sadzbu, ktorá vystihuje 
súčasnú ekonomickú situáciu. Sadzby 
prenájmov pozemkov neodrážajú 
ani inflačné znehodnotenie, nie sú 
každoročne aktualizované o mieru 
ročnej inflácie, nesúvisia s prechodom 
na novú menu euro. Mesto Handlová 
pristupuje len k zjednoteniu sadzieb 
za prenájom pozemkov a má záujem 
na pokračovaní nájomného vzťahu 
uzatvorením novej nájomnej zmluvy 
s platnosťou od 1. 1. 2009 so štan-
dardizovanými podmienkami, tak ako 
aj s inými nájomcami. Ceny teda budú 
zmenené len tým nájomcom, ktorí 

majú nájomné zmluvy na čiastku 0,20 
Sk/ m2/rok. Ostané zmluvy budú uza-
tvárané s takou cenou, ako je súčasne 
platná t.j.:

0,09958/m2/rok prenajatého 
pozemku (3,- Sk), pri trvalom trávna-
tom poraste za cenu 0,0165/m2/rok 
(0,50 Sk/m2/rok). Keďže nájomné 
je uhrádzané jednorazovou platbou 
na rok dopredu, uzatvorenie nových 
zmlúv o prenájme pozemkov, by malo 
byť účinné od 1. 1. 2009.
Všetci nájomníci, ktorých sa uvedená 
zmena týka, budú vyzvaní k osobnej 
návšteve na odd. daní a poplatkov MsÚ 
v priebehu mesiaca január 2009 .

 Ing. Tatiana Molnárová
 vedúca oddelenia daní, majetku 

 a podnikateľskej činnosti

Handlová 
v 17. storočí 
17. storočie bolo poznamenané 
„ kuruckými vojnami „. Uhorská 
vysoká šľachta, poväčšine protestanti 
a najmä sedmohradské kniežatá 
poplatné Osmanskej ríši, usilovali sa 
od Habsburgskej ríše odtrhnúť Horné 
Uhorsko. Boje s kuruckými vodcami, 
Betlenom, Jurajom Rákocim I, Tokolim 
a Františkom Rákocim II, vplývali či už 
priamo alebo nepriamo aj na Handlovú. 
V závislosti na tom, v koho držbe bolo 
územie, muselo obyvateľstvo platiť 
poplatky, starať sa o vojenské oddiely 
a vykonávať pre nich rôzne práce. 
V roku 1604 bola Handlová vyplienená 
Bočkajovými oddielmi a dedičný rich-
tár Pavol Prieczinger bol odvlečený do 
Sväteho Kríža. /dnes Žiar nad Hronom/. 
V roku 1623 prenocovali v Handlovej 
cisárski vyslanci, ktorí išli do Banskej 
Bystrice vyjednávať s Gabrielom 
Betlenom. Handlovskou dolinou viedla 
teda v tých časoch spojovacia cesta 
medzi východom a západom. V roku 
1640 zasiahli Handlovú opäť vojnové 
udalosti. Vtedajší evanjelickí duchov-
ní z mesta utiekli a vzali so sebou 
cirkevné kroniky, čím spôsobili nena-
hraditeľnú stratu. V roku 1678 bola 
horná Nitra opäť vtiahnutá do vojny 
medzi cisárskymi vojskami a vojskami 
Turkami chráneného kuruckého vodcu 
Imricha Tokoliho. 26. septembra 1678 
vpadli Kuruci do Ponitria. Spustošili 
Nitrianske Pravno, Prievidzu a okolie 

a tiež Handlovú. Potom odtiahli na 
Zvolen, kde sa utáborili a ohrozovali 
banské mestá, ktoré nútili platiť kontri-
búcie tzn. poplatky. Toto ohrozenie bolo 
ukončené bitkou 9. novembra 1678. 
Bitka sa odohrala medzi Handlovou 
a Novou Lehotou, kde cisársky generál 
Juraj Štefan, gróf z Wrbna a Freundentá-
lu Kurucov porazil a vyhnal z banských 
miest. 
V roku 1683 sa Bojnické panstvo opäť 
nakrátko dostalo do rúk Tokoliho 
prívržencov. Obzvlášť tvrdo zasiahlo 
Handlovú posledné veľké kurucké 
povstanie Františka Rákociho II. Roku 
1703 tiahli Handlovou cisárske vojská 
po porážke pri Zvolene. Hrad Bojnice 
obsadili v roku 1704 Rákociho prívržen-
ci. Pánom hradu sa stal Michal Berčéni. 
Jeho žena bola obzvlášť tvrdou pani, 
o čom svedčí aj jej prezývka „Kňažná 
Fúria„ /lat. princeps furiorum/. Kruté 
zaobchádzanie s poddanými malo prí-
činu aj v tom, že právoplatný bojnický 
pán, gróf Pálfy bol cisárskym generálom 
a jedným z najvýznamnejších hodnostá-
rov habsburgského Uhorska. 
Po porážke Kurucov pri Trenčíne /1708/ 
boli vyhnaní aj z hornej Nitry. 

(Z knihy: Steinacker, R. a kol.: 
Krickerhau – Eine deutsche Siedlung in 
der Slowakei. Voerde 1980, prel. J.M.)

Skúsme spolu otvoriť „truhlice“, v ktorých 
sa ukrýva história Handlovej. 
Ak viete niečo zaujímavé, kontaktujte nás 
-  MsÚ Handlová, č.d. 11, tel. 046/519 25 
30, e-mail: socu2@handlova.sk
Komisia pamätihodností Mesta Handlová 

Bitka pri Handlovej
330. výročie porážky Kurucov

Dňa 7. novembra 2008 sa na lúke pri kríži medzi Horným koncom Handlovej 

a Novou Lehotou uskutočnilo kultúrne a spoločenské podujatie pri príležitosti 

330. výročia Bitky pri Handlovej. Podujatie zorganizovala komisia pamätihodností 

pri MsZ, v spolupráci s Mestom Handlová a Domom kultúry. Záštitu nad ním pre-

vzal primátor mesta Ing. Rudolf Podoba, ktorý za asistencie prednostu MsÚ Ing. 

Jozefa Tonhausera odhalil na tomto pietnom mieste pamätnú tabuľu. V krátkom 

programe vystúpila folklórna skupina Hájiček z Chrenovca–Brusna s dobovými 

piesňami a fanfárami na trombitoch. Členovia detského a mládežníckeho par-

lamentu a historického krúžku pri ZŠ Školská zasadili pri pamätníku orech. 

Vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie skupiny historického šermu Bojník 

z Bojníc s inscenáciou „Baroková krčma „ , ktorou priblížili život v 17. storočí. 

„Bitka sa skončila“ mohutnou salvou z dobových zbraní. Organizátori ďakujú 

všetkým zúčastneným, no najmä mladým ľuďom za záujem a pomoc. 

Novootvorené 
prevádzkarne obchodu 

a služieb v mesiaci 
október 2008

-     Solárium, Potočná 66
-     „ARMY SHOP“, M.R. Štefánika 33
-     Vedenie účtovníctva, ČSA 12 
-     Domáce potreby, Podnikateľský  
       inkubátor


