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Dlhodobé zámery mesta sa napåòajú 
(pokraèovanie)

kde nebol mo�ný prístup väèších autobusov. Snahou bude realizova� spoj priamo do
prímestskej èasti Nová Lehota. Doterajšia zástavka pri hlavnej ceste z dôvodu bezpeènosti
a nepriaznivej vzdialenosti nevyhovuje a mala by by� zrušená. 

Tejto zmluve bola venovaná ve¾ká pozornos� a na základe obojstranne odsúhlasenej
ekonomickej analýzy výšky nákladových polo�iek dopravcu, je suma predpokladanej straty
urèená na základe objemu dopravných výkonov odsúhlasených pre Handlovú na rok 2008
vo výške 1,5 mil. Sk. Výška straty je vlastne sumou, ktorú mesto zaplatí SAD a.s. za posky−
tované slu�by. Dopravca je povinný ka�doroène predlo�i� mestu dosiahnutú výšku straty,
ïalej mestu ka�doroène písomne oznámi� nové znenie kolektívnej zmluvy za úèelom
špecifikácie mo�ného nárastu mzdových nákladov. Dopravca sa zaväzuje mesaène pred−
klada� ekonomické výsledky dosiahnuté pri poskytovaní zmluvných výkonov pod¾a
po�iadaviek predstavite¾ov mesta, èím bude mo�né v danom èase usmeròova� dosahovanú
stratu, aby na konci kalendárneho roka neprevýšila dohodnutú finanènú hladinu. 

Verejné osvetlenie
Mesto Handlová sa zaoberá myšlienkou rekonštrukcie verejného osvetlenia u� od roku

2004. Ve¾mi dôle�itou skutoènos�ou je teda schválený zámer Mesta Handlová vykona�
úplnú rekonštrukciu verejného osvetlenia. Rozpoèet mesta nedovo¾uje takúto ve¾kú akciu
zrealizova� v plnom rozsahu. Zabezpeèenie verejného osvetlenia je jednou zo základných
funkcií mesta, slu�ba poskytujúca pre obèanov bezpeènos� a spokojný �ivot.  H¾adáme a
ve¾mi úspešne také cesty aby sme realizovali aj takéto prepotrebné a finanène ve¾mi
nároèné investièné zámery. V tomto období mesto v rámci be�ných výdavkov vynalo�ilo na
rekonštrukciu svietidiel 2,9 mil. Sk,−. Výmena svietidiel za nízkoenergetické telesá prinies−
la efekt v spotrebe el. energie z 918 410 kWh v roku 2003 na 352 855 kWh v roku 2005.V
korunovom vyjadrení to predstavuje pokles oproti roku 2003,kedy sme zaplatili za el.
energiu 3,036 266 Sk na 1,084 286 Sk. Mo�no konštatova� , �e to bol správny krok.

Uvedená rekonštrukcia však riešila len èas� osvetlenia a bola zameraná len na výmenu
osvet¾ovacích telies so zámerom úspory el. energie. Súèas�ou svetelného bodu (lampa
verejného osvetlenia) je i sto�iar, elektrická prípojka a výlo�ník. Mesto Handlová na
údr�bu verejného osvetlenia od roku 2005 do roku 2007 investovalo roène 800 tis. Sk.
Táto údr�ba bola zameraná v preva�nej miere na výmenu poškodených èastí svetelných
bodov. Finanèné prostriedky však nepostaèovali na výmenu (rekonštrukciu) celých svetel−
ných bodov, èoho následkom sú skorodované sto�iare ohrozujúce bezpeènos� obèanov.

Z dôvodu nutnosti riešenia tohto stavu sa Mesto Handlová v roku 2007 opätovne zaèa−
lo zaobera� rekonštrukciou verejného osvetlenia. Na tento zámer sme si vybrali spoloènos�
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava, ktorá predlo�ila ponuku na úplnú rekonštrukciu verejného
osvetlenia na území Handlovej. V spôsobe splácania investície sa odlišuje od ostatných
spoloèností. Splácanie vlo�ených investièných prostriedkov do rekonštrukcie sa bude real−
izova� kupovaním akcií spoloènosti mestom, poèas vypoèítanej návratnosti daných
prostriedkov. Týmto spôsobom je mesto poèas návratnosti úveru, ktorý na seba berie
spoloènos� FIN.M.O.S., a.s. Bratislava, za�a�ovaná nákupom akcií. Do ceny akcie je zapoèí−
taný aj bankový úrok a predpokladaná miera inflácie. Mesto si týmto spôsobom nezvyšu−
je dlhovú slu�bu, ale naopak, nákupom akcií spoloènosti zvyšuje objem dlhodobého
finanèného majetku, èo zvyšuje jeho rating. Na základe doterajších rokovaní spoloènos�
FIN.M.O.S. a.s. Bratislava odhaduje celkovú investíciu v našom meste pri úplnej
rekonštrukcií verejného osvetlenia na 21,5 mil. Sk. Ponuka sa týka aj údr�by zariadení
v nasledujúcom období prostredníctvom spoloènosti vykonávajúcou túto èinnos� na území
mesta v minulosti. Spoloènos� zmluvne deklaruje, �e všetky investièné práce budú vykoná−
vané firmami zaregistrovanými v Handlovej. Doh¾ad nad koordináciou prác bude vykoná−
va� poverená osoba z nášho mesta. Po ukonèení doby splácania formou nákupu akcií bude
investícia odpredaná mestu za zostatkovú hodnotu 1,− Sk. Spoloènos� zmluvne deklaruje,
�e po dvoch mesiacoch od podpísania zmluvy predlo�í projekt a do dvanástich mesiacov
prevedie celkovú rekonštrukciu.

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta 

Dlhodobá zmluva s SAD, a.s. a rekonštruk−
cia verejného osvetlenia.

Od januára 2008 poslanci nášho mesta zasadajú
ka�dý mesiac, aby tak urýchlili niektoré èinnosti,
o ktorých v samospráve treba rozhodnú�.

Vzh¾adom na uzávierku handlovského mesaèníka vás
budeme na jeho stránkach informova� s mesaèným
oneskorením. Na internetovej stránke si však mô�ete to,
o èom poslanci rokovali alebo schválili pozrie� u� v tý�d−
ni nasledujúcom po konaní MsZ.

Struène vyberáme v poradí z 10. MsZ v tomto voleb−
nom období, ktoré sa konalo vo štvrtok 31.1.2008.
V bode nakladanie s majetkom mesta tentokrát poslanci
schválili predaj èasti pozemkov v k.ú. Nová Lehota
man�elom Krèmárovým a p. Valíèekovej. Vedúci odd.
výstavby predlo�il investièný zámer mesta Handlová na
rok 2008, v ktorom mesto ráta aj s investíciou do pro−
jektovej dokumentácie na celkovú obnovu Námestia

baníkov vo výške 1,5 mil. Sk. Došlo k nieko¾kým
zmenám èlenov stálych komisií pri MsZ (v Handlovej
máme 11 komisií). Do komisie pre regionálny rozvoj
vstúpil poslanec Miroslav Gazdarica a Ing. Magdálená
Bernátová, PhD. Poèet èlenov sa nezvýšil, nako¾ko po
decembrovom zastupite¾stve sa èlen tejto komisie Juraj
Komár stal jej predsedom. Komisia práce s mláde�ou sa
rozrástala o Petra Karu ml., ktorý je aj èlenom DaMP
Handlová. Èlenstvo v komisii športu poslanci odsúhlasili
aj Bc. Márii Májovej, ktorá vedie v Handlovej plavecký
klub. Základnej škole na ul. Školskej poslanci odsúh−
lasili zriadenie športovej triedy so zameraním na futbal.
Jediným jaslièkám na území nášho mesta sa dostalo od
poslancov podpory v podobe schválenej dotácie na
re�ijné náklady. 

Ïalej nasledovala informatívna správa o školstve
v našom meste, správa o èinnosti mestskej polície,
hlavná kontrolórka informovala poslancov o vykonaných
kontrolách v mestských organizáciách. Pod¾a jej zistení

došlo k drobným administratívnym nedostatkom, ktoré
sa v organizáciách odstraòujú. O ukonèení projektu
HELP informoval Ing. Juraj Geschwandtner, mana�ér
projektu. (doèítate sa viac v samostatnom èlánku).
Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba predlo�il dôvodovú
správu k návrhu Zmluvy o výkone vo verejnom záujme
vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave
(mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri
zabezpeèovaní dopravy na území mesta Handlová medzi
Mestom Handlová a spol. SAD Prievidza, a. s. Prednosta
MsÚ Ing. Jozef Tonhauser upresnil všetky podmienky
zmluvného vz�ahu. (viac v samostatnom èlánku). 

Schválená realizácia projektu investície do siete vere−
jného osvetlenia spol. FIN.M.O.S., a. s. bola posledným
bodom rokovania. Kampaò na doplnenie tmavých zón
verejných priestranstiev je ïalším krokom, ako takúto
ve¾kú investíciu efektívne vyu�i�. Ak máte problém
s verejným osvetlením, kontaktujte nás. (viac v letákoch,
infokanáloch mesta Handlova.  www.handlova.sk)

Handlovský región separuje
na výbornú

Recyklaèný fond na
kontrole separácie

Dodr�iavanie zmluvných
podmienok separácie medzi Recyklaèným fondom
Bratislava a spoloènos�ou HATER Handlová s.ro., zas−
trešujúcou handlovský región, bolo predmetom kon−
troly pracovníkov fondu dòa 23. januára 2008. Kontroly

sa zo strany fondu zúèastnili Ing. M. Výboštoková pra−
covníèka sektora papiera a Ing. Peter Širica vedúci sek−
tora kovových obalov. Po kontrole dokumentácie v sídle
spoloènosti za roky 2006 a 2007 sa v sprievode
konate¾a spoloènosti vybrali aj na obhliadku dotrieïo−
vacej haly. Ako bolo v závere pracovníkmi fondu konš−
tatované handlovský región sa zaèína pevne etablova�
na mape miest vykonávajúcich separáciu a má ve¾ký
predpoklada� by� úspešný v podanej �iadosti na dotáciu
pre druhú etapu separácie.

Poïakovanie patrí všetkým obyvate¾om
mikroregiónu Handlovskej doliny, ktorí majú zásluhu
na výborných výsledkoch v oblasti separovania odpadu. 

Vïaka vám všetkým naša dolina i naïalej ostane èistým
a zeleným miestom. 

Januárové mestské zastupite¾stvo
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