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Z MARCOVÉHO ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

       Počas celého mesiaca apríl 2008 mohli občania 
Handlovej dávať návrhy k pripravovanému cestovnému 
poriadku mestskej hromadnej dopravy (CP MHD). Na 
Mestský úrad prišlo viac ako 25 návrhov, pričom niektoré 
boli vytvorené viacerými skupinami občanov žijúcimi v jed-
notlivých lokalitách mesta. Požiadavkám občanov bola veno-
vaná v tomto prípade veľká pozornosť. Do CP sa zapracovali 
požiadavky občanov z  Kunešovskej ulice, nepodarilo sa však 
zrealizovať nové spoje do Novej Lehoty. 
       Výsledkom podpísania dlhoročnej zmluvy SAD, a.s. 
Prievidza a mestom Handlová je vybudovanie 4 nových 
zastávok - na Novomestského ulici – oproti gymnáziu, 

Hviezdoslavovej ulici, v Malej hôrke – obratisko MHD a  Ulici 
kpt. Nálepku. SAD a.s Prievidza uvažuje o zavedení časových 
lístkov, ktoré by umožnili občanom v určitom časovom 
intervale využiť spoj bez zakúpenia nového lístku, nakoľko 
spoje budú na seba nadväzovať. Nový nízkokapacitný a  níz-
kpodlažný autobus bude premávať od začiatku júna 2008. 
       Začiatkom roku 2009 bude v Handlovej premávať aj 
nový veľkokapacitný, nízkopodlažný autobus, ktorý určite 
zvýši kvalitu poskytovaných služieb a zvýši komfort cestujú-
cich  v našom meste. Nový cestovný poriadok bude zverejne-
ný v júnovom čísle HN.  

JP

NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK SAD VYTVORENÝ V SPOLUPRÁCI S HANDLOVČANMI

Handlovskí poslanci rokovali 
po novom
 Primátor mesta zvolal mestské zastupi-
teľstvo   na štvrtok 27. marca  2008. Rokovanie 
po prvýkrát poslanci absolvovali s podkladmi, 
ktoré mali doručené nie v písomnej podobe, 
ale elektronicky. Od februára sa vďaka sponzor-
skému daru, schádzajú v zasadacej miestnosti 
mestského úradu s notebookmi.  
 Poslanci po schválení programu rokovania 
v bode nakladanie s majetkom mesta schválili 
- kúpu časti pozemku v k.ú. Handlová Milanovi  
Sóthovi, Marekovi Hanešovi s manželkou, Mag-
daléne Gorelovej, kúpu nebytového priestoru 
(garáže) Ladislavovi Blahovičovi s manželkou,    
kúpu pozemku v k.ú. Nová Lehota Richardovi 
Šimkovi, odpredaj garáže Vladimírovi Danišovi. 
 
Ďalej schválili: 
 - nové VZN Mesta Handlová č. 1/2008 - Zmeny 
a doplnky č. 2 Územného plánu Mesta Handlo-
vá“. Zo zákona vyplývá, že mesto zabezpečuje 
obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie 
(ÚPD) prostredníctvom odborne spôsobilej oso-
by, ktorou v tomto prípade bola spol. AGS ATE-
LIÉR,  zastúpená autorizovaným architektom 
Ing. arch. Gabrielom Szalayom.  Územnoplá-
novacia dokumentácia komplexne rieši priesto-
rové usporiadane a funkčné využívanie územia, 
zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce 
územný rozvoj, životné prostredie, ekologickú 

stabilitu a ustanovuje 
regulatívy priestorového                   
a funkčného využívania 
územia. 
- poslanci schválili 
Koncepciu rozvoja 
informačného systému 
Mesta Handlová. Vy-
pracovanie koncepcie 
jej ukladá zákon a jej 
obsahom je určenie 
prioritných oblastí          
v rámci informatizácie. 
Jednou s prioritných 
oblastí sa stalo pripo-
jenie mestských častí 
Morovno a Nová Lehota 
na internetovú sieť.  
-  zmenu člena  v Komisii správy majetku mes-
ta a podnikateľskej činnosti . Z komise odstúpil 
Juraj Komár. 
-  delegovanie zástupcov mesta do nástupníc-
kych rád škôl a školských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Handlová do rád škôl 
a školských zariadení v meste Handlová pre 
funkčné obdobie 2008-2012.

 Poslanci zobrali na vedomie bez výhrad In-
formatívnu správu o činnosti Obecnej školskej 
rady v Handlovej za rok 2007 a Informatívnu 
správu o plnení opatrení Koncepcie práce s deť-

mi a mládežou Mesta Handlová do roku 2008 
za rok 2007. Súčasne uložili prednostovi MsÚ 
v spolupráci s predsedníčkou Komisie vzdelá-
vania, práce s deťmi a mládežou zabezpečiť 
plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie práce      
s deťmi a mládežou Mesta Handlová.  

Tesne pred uzávierkou 

Primátor mesta Handlová poprial na aprílovom 
zasadnutí oslávencovi Jozefovi Juríčkovi, ktorý sa 
na jeho pozvanie zúčastnil rokovania MsZ, veľa 
šťastia a zdravia.  
 Schválené dokumenty nájdete na interneto-
vej stránke mesta www.handlova.sk.               JP

       Oddelenie výstavby, 
územného plánovania, 
dopravy a ochrany životného 
prostredia  oznamuje, že 
v zmysle  zákona č. 543/
2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny  bola v mesiaci apríl 
2008 správcom verejnej 
zelene realizovaná náhradná 
výsadba v rozsahu 300 ks 

stromov a krov  na trávna-
tých plochách v lokalitách:
-      Údernícka ulica
-      Poštová ulica
-      Československej 
       armády
-      Železničiarska
-      Námestie baníkov
-      Prievidzská
-      Pstruhárska

-      Okružná
-      Morovnianska cesta
-      Partizánska
Vysadené dreviny sú v teréne 
označené drevenými kolíkmi 
a zakôrované, preto prosíme 
občanov mesta o opatrnosť 
pri prechádzaní cez trávnaté 
plochy v okolí vyššie uvede-
ných lokalít. 

Náhradná výsadba stromov v Handlovej Zmeny na Mestskom 
úrade v Handlovej

Od 1. apríla 2008 je  vytvorený 
na MsÚ Handlová  Referát stra-
tegického plánovania.  Náplňou 
referátu je koordinovanie všetkých 
projektových aktivít mesta, sledo-
vanie aktuálnych výziev, monitoring 
jednotlivých projektov. 
Tel: 046 519 25 31. 

Primátor mesta 
Vás pozýva na

VEREJNÚ DISKUSIU,
v stredu  14. mája 2008
 o 16:00 hod. na MsÚ 

v Handlovej 
vo veľkej zasadačke. 

Za účasti predstaviteľov mesta,       
mestských organizácií 

a Vás občanov.

14. JÚN 2008 - V Handlovej to žije - Deň plný podujatí v Handlovej - cez deň 30. ročník CESTY rozprávkovým lesom 
na lúke pri Jednej studničke, večer OLYMPIC na futbalovom štadióne HANDLOVÁ.


