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Ako žije JAZMÍN, n.o. 
Deň otvorených dverí
Každoročne si začiatkom novembra 
pripomíname výročie založenia nezis-
kovej organizácie. 6. novembra 2008 
sme otvorili brány nášho zariadenia 
verejnosti. Pre návštevníkov sme spo-
ločne napiekli koláče a uvarili guláš 
a pochválili sme sa aj našimi prácami 
– košíčkami pletenými z novinového 
papiera košikárskou technikou, 
za ktoré sme získali ocenenie na 
Radničných trhoch v Bratislave
Budeme vystavovať
Pred pár dňami sme dostali pozvanie 
vystavovať a predávať naše košíčky 
v Galérii X v Bratislave. Je to pozvanie 
na Dialógy medzi profesionálnymi 
výtvarníkmi a hosťami zo zariadení 
sociálnych služieb, ktoré a bude konať 
4. decembra 2008 v Bratislave. 
Učíme sa
V súčasnosti sa naši klienti i dobrovoľ-
níci učia pod vedením pani Kožinovej 

aj iné techniky ručných prác, ako 
napríklad zdobenie pohárov a fliaš 
servítkovou technikou, či výrobu via-
nočných ozdôb rôznymi technikami. 
Pracujeme na sebe
V rámci dobrovoľníckych prác čistíme 
okolie od lístia. Finišujeme na prácach 

spojených s odovzdaním projektu na 
dokončenie rekonštrukcie humanit-
ného centra, chceme sa uchádzať o 
financie aj z Európskeho sociálneho 
fondu, našu prácu i poskytované 
služby chceme neustále skvalitňovať, 
čo však neznamená, že klienti u nás 
budú ako v hoteli. Naopak, chceme 
ich motivovať prostredníctvom vzde-
lávacích kurzov k hľadaniu si práce, 
chceme ich naučiť správne komu-
nikovať, vedieť sa správať v rôznych 
životných situáciách, aby ich problé-
my znovu nepoložili na kolená. 
Naše malé víťazstvá
že sa dokážu naši klienti vzdať alko-
holu a „divokého spôsobu života“ 
že sa skracuje doba pobytu v huma-
nitnom centre

že pri väčšom počte klientov nám nes-
túpajú náklady na prevádzku
Naše veľké „ďakujeme“ 
Darcom, bez pomoci ktorých by sme 
nemohli pomáhať núdznym. 
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Katastrálny portál 
– ušetrí váš čas
Katastrálny portál umožňuje prístup 
k údajom z katastra nehnuteľností, 
získať základné informácie okamžite a 
bez návštevy príslušnej správy katastra, 
získať oprávneným subjektom súhrnné 
a detailné informácie bez zložitej kore-
špondencie.
Sprístupnenie informácií je realizované 
na základe Zákona č. 346/2007 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení Zákona č. 423/2003 Z. z., ktorý 
ustanovuje bezodplatné poskytovanie 
informácií z Informačného systému 
katastra nehnuteľností všetkým sub-
jektom prostredníctvom katastrálneho 
portálu. 
Katastrálny portál umožňuje: 
- vyhľadávanie pomocou evidovaných 
identifikátorov v rozsahu údajov jedné-
ho katastrálneho územia 
- vyhľadávanie údajov pomocou grafic-
kého rozhrania 
- vyhľadávanie informácií o katastrál-
nom konaní 
- generovať PDF výstupy na základe 
výberu používateľa 
- generovať štatistiky o katastrálnych 
územiach
Štátne orgány a oprávnené právnické 
osoby môžu na základe úplnej regis-
trácie a uzatvorení zmluvy s prevád-
zkovateľom, využívať ďalšie výhody, 
ako je prehľadávanie cez celé územie 
Slovenska, spúšťanie časovo a výkonovo 
náročných zostáv. 
Katastrálny portál je aktualizovaný v 
týždňových intervaloch z údajov dodá-
vaných príslušnými Správami katastra.

Pripojenie na Katastrálny portál 
www.katasterportal.sk/kaporinformacie.do

Oznam o zverejnení návrhu rozpočtu mesta 
Handlová
Mesto Handlová zverejnilo v zmysle § 6 ods. 3 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov dňa 24.11.2008 návrh 
Rozpočtu mesta Handlová na roky 2009 -2011
Svoje pripomienky k návrhu rozpočtu, ktorý je zverejnený 
na internetovej stránke mesta www.handlova.sk a výveske 
meste, môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr 
do 8. decembra 2008 v písomnej forme, elektronicky 
alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Handlovej. 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť úpravu, a 
to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie. Z pripo-
mienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Kontakt : Mestský 
úrad Handlová, ekonomické oddelenie, Námestie baníkov 7, 
972 51 Handlová, e-mail : financne@handlova.sk. 
Tel.: 046 519 25 44

Z verejnej diskusie
Posledná z tohtoročnej série verejných diskusií bola 12.novem-
bra 2008 na mestskom úrade. Viedol ju zástupca primátora 
mesta Dušan Klas.
Hlavnými témami bol chodník, ktorý vedie k železničnej 
stanici, na ktorý upozornil občan z Potočnej ulice. Stekajúca 
dažďová voda podmýva okolie chodníka a ten je v nevyhovujú-
com stave. Úprava tohto chodníka je v pláne investičných akcií 
mesta na rok 2009. Hovorilo sa aj o mestskej kanalizácii. Tá 
je však vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
ktorá realizuje aj jej opravu a údržbu. Čistota mesta je téma, 
ktorá sa opakuje na našich diskusiách pravidelne. V tomto 
prípade išlo o priestory v blízkosti nákupného centra. Mesto 
prisľúbilo komunikovať s jeho majiteľmi. Poriadok v meste je 
však do veľkej miery záležitosťou každého z nás.
Verejné diskusie bude primátor mesta zvolávať aj v budúcom 
roku. Ich harmonogram bude zverejnený  v januári 2009.
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Striebro pre Handlovú 
Súťaž „ZlatyErb.sk“ každoročne vyhla-
suje spoločne Únia miest Slovenska a 
Občianske združenie eSlovensko pod 
záštitou vysokých ústavných činiteľov 
SR a Európskeho komisára za Slovenskú 
republiku.
Hlavným cieľom súťaže „ZlatyErb.sk“ 
je podporiť informatizáciu slovenských 
samospráv, oceniť výnimočné projekty, 
podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť 
snahu zástupcov samospráv účinne vyu-
žívať informačno-komunikačné techno-
lógie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti 
služieb samosprávnych krajov, miest, 
mestských častí a obcí.

Ceny súťaže „ZlatyErb.sk“ boli udelené v 
troch hlavných kategóriách:
„Najlepšia stránka samosprávneho 
kraja“, „Najlepšia stránka miest a mes-
tských častí“ a „Najlepšia stránka obcí“. 
V súlade s podmienkami súťaže, v každej 
kategórii bola udelená Hlavná cena a 
maximálne 4 ceny bez určenia poradia 
pre samosprávy, ktoré sa umiestnili na 
druhom až piatom mieste. V tomto roční-
ku súťaže boli na ocenenie nominované v 
prvej kategórii len 3 samosprávne kraje. 
V kategórii mestá, vzhľadom na tesný 
bodový rozdiel, sa porota rozhodla udeliť 
aj Čestné uznanie pre mesto Zvolen. 
Špeciálne ceny boli udelené v kategóri-
ách:  „Najlepšia elektronická služba 

samospráv – Cena spoločnosti Datalan“ 
získali Zlaté ocenenie mestská časť 
Bratislava – Karlova Ves a obec Bešeňová, 
Strieborné ocenenie Bratislavský 
samosprávny kraj a mesto Martin.
V kategórii „Najlepšia bezbariérová strán-
ka územných samospráv“ bolo tento rok 
udelené iba Zlaté ocenenie, ktoré získalo 
hlavné mesto SR Bratislava.
V kategórii „Najlepšia elektronická služ-
ba samospráv poskytovaná Ústredným 
portálom verejnej správy“ tento rok boli 
udelené iba Strieborné ocenenia, ktoré 
získali mestá Handlová, Ilava, Liptovský 
Mikuláš, Skalica a Levice. Ocenenie 
bolo udelené za aktívnu spoluprácu pri 
napĺňaní projektu. 


