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Novootvorené 
prevádzkarne 

-     modelácia nechtov 
      Námestie baníkov 2
-      predaj pracovných odevov, obuvi  
      a doplnkov Potočná 66 
-     modelácia nechtov Námestie  
      baníkov 20
-     sprostredkovanie predaja 
      kozmetických výrobkov 
       a módnych doplnkov Lipová 8
-     manikúra a pedikúra 
      Partizánska 40
-     predaj dámskeho textilu 
      OD – Jednota

Likvidácia munície 
na Kunešovskej lúke

Vojenský útvar Trenčín oznamuje 
likvidáciu munície na stálej trhacej 
šachte v priestore Kunešovskej lúky 
v mesiaci júl:
       30.6. – 4.7.2008
       7.7. – 11.7.2008
       14.7. – 18.7.2008
       28.7. – 1.8.2008
Žiadame občanov o rešpektovanie 
pokynov uzatváracej stráže a zákazu 
pohybu občanov v uvedených termí-
noch v lokalite Kunešovskej lúky.

       V júlovom čísle Handlovských novín 
vám prinášame súhrnné informácie z ro-
kovaní dvoch mestských zastupiteľstiev, 
nakoľko júnové zastupiteľstvo sa konalo 
ešte pred ich uzávierkou.
       V mesiaci máj zasadali 
poslanci 29. 05. 2008 a schválili v bode 
nakladanie s majetkom mesta zámenu 
pozemkov v k. ú. Handlová formou 
verejnej obchodnej súťaže so spol. Hutira 
Relax centrum, predaj pozemkov v k.ú. 
Handlová Jarmile Pukačovej, Vladimírovi 
Záhumenskému s manželkou, predaj 
pozemkov v k.ú. Nová Lehota Karolovi 
Lenčovi s manželkou a zámer odpredaja 
majetku mesta formou verejnej obchod-
nej súťaže -samostatne stojaci objekt na 
Ul. Mostná č. 6. (v tomto čísle čítajte viac 
- Verejná obchodná súťaž). Poslanci ďalej 
schválili zámer kúpy pozemkov, ktorých 
výmera bude spresnená po vyhotovení 
geometrického plánu od HBP a.s 
s cieľom získania majetku na vybudova-
nie Regionálneho centra pre zhodnotenie 
biologicky rozložiteľného odpadu a gastro 
odpadu v meste Handlová.

       Schválili zámenu pozemku s Ing. 
Ivanom Dobišom a zmluvu o budúcej 
kúpnej zmluve o prevode vlastníctva 
časti pozemku s Jánom Užíkom. Ďaľším 
bodom rokovania bol zámer mesta 
využiť pozemky stabilizačného násypu 
na vybudovanie golfového ihriska pre 
širokú verejnosť, s čím sú spojené pre-
suny majetku mesta. Odsúhlasili predaj 
líniovej stavby – verejného vodovodu 
Handlová – Nová Lehota v. k. ú. Nová 
Lehota v prospech Stredoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica. 
Neschválili odpredaj časti pozemkov Mgr. 
Michalovi Galbavému. Poslanci zobrali na 
vedomie správu o pripravovaných akciách 

Mesta Handlová pre možnosti čerpania 
finančných prostriedkov z EÚ s odporu-
čením neoznačovať  priority, ale realizo-
vať akcie Mesta Handlová podľa možností 
čerpania finančných prostriedkov z EÚ. 

       Poslanci zobrali na vedomie 
Informatívnu správu o prideľovaní 
bytových a nebytových priestorov za I. 
štvrťrok 2008, Informatívnu správu o 
prideľovaní bytov v bytovom dome Ul. 
Železničiarska, Informatívnu správa 
o činnosti a výsledkoch hospodárenia 
MsBP Handlová, s. r. o. za rok 2007 
(od 01. 11. 2007 – 31. 12. 2007), 
Informatívnu správa o pripravovaných 
kultúrnych podujatiach. Schválili Plán 
zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2008, 
Plán práce hlavnej kontrolórky mesta 
na II. polrok 2008, Plán údržby a opráv 
Plavárne mesta na rok 2008, 1. úpravu 
rozpočtu plavárne a Inventarizáciu 
majetku mesta k 31. 12. 2007 
Informatívna správa o aktuálnom stave 
pohľadávok mesta k 31.12. 2007 dala do 
pozornosti niektoré pohľadávky, ktorých 
odpis napokon poslanci schválili (pohre-
by – pôžičky: odpísanie pohľadávky vo 
výške 3 000,- Sk, pohreby – pôžičky : 
odpísanie pohľadávky vo výške 1 400,- 
Sk, - Jazmín, n. o. – účtovne vedená 
pohľadávka z roku 2005). Bola schválená 
3. úprava rozpočtu Mesta Handlová na 
rok 2008 . 
       V závere bola schválená zmena 
názvu stálej komisie pri MsZ na Komisiu 
pamätihodností mesta (predtým Komisia 
pre tvorbu pamätihodností mesta) a roz-
šírenie náplne komisie v časti komisia 
iniciuje : návrhy na záchranu, obnovu, 
využívanie a prezentáciu kultúrneho 
dedičstva mesta. 

Júnove MsZ sa konalo 24.6.2008 
a v bode nakladanie s majetkom mesta 
schválili poslanci predaj pozemku 
Bohumilovi Slepánkovi s manželkou, 
Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej 
zmluvy na nehnuteľnosti – pozemky, 
nachádzajúce v k.ú. Handlová so spol. 
EKO Energy SK, s.r.o., Bratislava, predaj 
plynového zariadenia – plynovej prípojky 
v k.ú. Handlová – Železničiarska ul. 
spol. SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, 
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 
o prevode vlastníctva nehnuteľností 
pre potreby stavby „I/50 Handlová 
– Centrum“ v prospech Slovenská repub-
lika – Slovenská správa ciest, Bratislava. 
Neschválili predaj časti pozemku
Marekovi Lagiňovi s manželkou.   
Rokovanie o novom všeobecne záväznom 
nariadení mesta (VZN) o zásadách 
poskytovania jednorazovej dávky v hmot- 
nej núdzi a jednorazovej pomoci v náhlej 
núdzi Mestom Handlová poslanci stiahli 
z rokovania s tým, že návrh bude dopl-
nený o poslanecké návrhy MUDr. Ing. 
Norberta Šverlu a opätovne prerokovaný 
v príslušných komisiách, Mestskej rade   
a Mestskom zastupiteľstve. 
                     

                     Možno si ešte pamätáte na tvorbu 
Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Mesta Handlová (PHSR) z roku 
2005. Tento strategický dokument bolo 
potrebné aktualizovať, nakoľko slúži aj 
ako podklad na čerpanie prostriedkov 
z Fondov EÚ. V závere poslanci schválili 
nový PHSR Mesta Handlová na roky 2008-
2013, s tým, že záverečná časť dokumentu 
„Stratégia rozvoja mesta“ sa bude aktuali-
zovať v pravidelných ročných intervaloch.
Kompletné znenie uznesenia nájdete na 
www.handlova.sk a výveske mesta.

 JP

Z rokovaní poslancov mestského zastupiteľstva

Ponuka práce 
v MsP Handlová
Žiadosti zasielajte do 14.7.2008

Mesto Handlová príjme do zamest-
nania uchádzačov
na pracovné miesto príslušník 
Mestskej polície v Handlovej. 
Uchádzači, ktorí spĺňajú nasledovné 
podmienky pre prijatie do zamest-
nania, môžu svoje žiadosti aj so 
životopisom zasielať na adresu MsP 
Handlová, Námestie baníkov 8, 972 
51 Handlová.

Termín pre zaslanie žiadostí: do 
14.07.2008.
Podmienky pre uchádzačov:
       úplné stredné vzdelanie,
       vek minimálne 21 rokov, 
       bezúhonnosť,
       dobrý zdravotný stav, fyzická   
       zdatnosť a duševná spôsobilosť,
       vodičské oprávnenie min. 
       skupina B,

Ďalšie informácie na t. č. 168 00, 5475 
007 alebo osobne u náčelníka MsP.

na brehu, 23. august 2008, www.nabrehu.sk


