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OPUSTILI NÁS

Ignác  Kerata 86 rokov
Jozef  Ulbrik  87 rokov
Viktor  Kubíček  62 rokov
Ján  Konečný  86 rokov
Vojtech  Polák  82 rokov
Ladislav  Mikota  73 rokov
Jozef  Moravčík  82 rokov
Anna  Luptáková  88 rokov
Marta  Grueberová  47 rokov
Mária  Gregušová  80 rokov
Antóna  Reiterová  81 rokov
Gabriela  Lacová  81 rokov
Lýdia  Bartošová  64 rokov
Mária  Zvolenská  73 rokov

Navždy nás opustil 
handlovský Picasso

Jozef Moravčík 
(27.8.1925 – 16.6.2008) 
Bol rodákom z Očovej no v Hand-
lovej prežil takmer celý svoj život. 
Opustil nás vo veku 82 rokov. Bol 
to Handlovčan, ktorý si vždy vedel 
nájsť cestu ku všetkým osobnostiam 
nielen v Handlovej. Mohli ste sa sním 
stretnúť na všetkých podujatiach 
mesta, kde viedol rozhovory so štát-
nikmi a významnými osobnosťami, 
ktoré Handlovú navštívili. Nikdy im 
nezabudol venovať časť svojej tvorby 
– obrazy starej Handlovej, portréty, 
ktoré sa tak stali spomienkou na naše 
mesto. Handlová sa s ním rozlúčila vo 
štvrtok 19. júna. 
Česť jeho pamiatke.

Komunálny odpad 
– úľavy

Pre rok 2008 prijalo Mestské zastu-
piteľstvo nové nariadenie o komunál-
nom odpade, v ktorom sa zmenili aj 
podmienky pre poskytnutie úľav. Po 
splnení podmienok uvedených v naria- 
dení mesto rozhodnutím zníži poplat-
kovú povinnosť pre rok 2008 vyrubenú 
v apríli tohto roku. Podmienkou pre 
poskytnutie úľavy je podanie žiadosti 
písomnou formou na predpísanom 
tlačive  do 31. júla 2008, a predloženie 
dokladov, ktoré potvrdia skutočnosti 
neprítomnosti. Ide najmä o:
- pobyt v zahraničí – podklady : sobáš-
ny list, doklad o vlastníctve nehnuteľ-
nosti v zahraničí, nájomná zmluva 
s aktuálnym dátumom 

- obdobie, keď sa dlhodobo (t. z. mini-
málne 4 po sebe nasledujúce mesiace) 
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí 

– podklady: napr. potvrdenie o návšte-
ve školy, pracovné povolenie, povolenie 
k pobytu, potvrdenie o štúdiu v za-
hraničí)

-prípad, že neužíva nehnuteľnosť, 
ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 
po sebe nasledujúcich dní – podklady: 
potvrdenie o trvalom pobyte v inej 
obci, potvrdenie o zaplatení poplatku 
v inej obci, potvrdenie o pobyte v ústav-
nom zariadení, v nemocnici)

- študenta strednej alebo vysokej školy, 
ktorý majú prechodný pobyt mimo 
územia mesta – doklad: potvrdenie 
o návšteve školy,

- osobu zamestnanú mimo územia 
mesta so zriadením prechodného 
pobytu v danej obci – doklad: potvrde-
nie od zamestnávateľa.

V tomto roku primátor mesta môže 
poskytnúť úľavu z výšky poplatku v in-
dividuálnych prípadoch, ak poplatník 

preukáže najneskôr do 31. júla 2008, 
že príjem všetkých spoločne posudzo-
vaných osôb v domácnosti nepresahuje 
hranice životného minima ustanovené 
zákonom o životnom minime za 
podmienky, že poplatník je vedený 
v evidencii uchádzačov o zamestna-
nie. K žiadosti je potrebné doložiť 
doklady o príjme všetkých spoločne 
posudzovaných osôb v domácnosti 
za I. polrok 2008 (pracujúci doložia 
potvrdenie od zamestnávateľa o výške 
mzdy, nezamestnaní doklady o prizna-
ní sociálnych dávok, ostatní - doklad 
preukazujúci poberanie náhrady mzdy 
alebo iných príjmov).

Mesto Handlová neposkytne úľavu 
poplatníkovi, ktorý si neplní povin-
nosti voči Mestu Handlová, to zna-
mená osobe, ktorá má nedoplatok 
na miestnych daniach a pohľadávku 
voči Mestu. 

Ing. Tatiana Molnárová

Štátni zamestnanci 
na pomoc rómskym 
deťom

      Podujatie s týmto názvom sa 
uskutočnilo dňa 03.06.2008 od 
11,00 hod. do 14,00 hod. v Baníckej 
kolónii na ihrisku v Handlovej. Bolo 
realizované z iniciatívy Ministerstva 
vnútra SR v spolupráci s Úradom spl-
nomocnenkyne vlády SR pre rómske 
komunity. Jednalo sa o dobrovoľnú 
zbierku zamestnancov obvodných 
úradov, ktorí vyzbierané šatstvo, 
hračky a školské potreby, expedovali 
do vytipovaných miest a obcí. Mesto 
Handlová bolo vybrané na základe 
výsledkov a odozvy dobrej práce 

komunitných sociálnych pracovní-
čok s komunitou v meste. Zbierku 
odovzdali zamestnanci Obvodných 
úradov v Prievidzi a v Bánovciach 
nad Bebravou, pripojilo sa i samo 
Mesto Handlová vecami od občanov 
z odevnej banky. Celá akcia sa viazala 
k sviatku MDD. Veci boli odovzdané 
ľuďom a deťom priamo v komunite 
pod záštitou komunitných sociálnych 
pracovníkov. 

      Potešilo nás, že podujatia sa 
zúčastnili zástupcovia Obvodných 
úradov z Prievidze i Bánoviec a Mes-
ta Handlová, Mgr. Vladislav Šúr, Ing. 
Richard Makýš, Ing. Stanislav Vavro, 
Renáta Janáčová, Dušan Klas a Ing. 

Jozef Tonhauser. 
Podujatie sa stretlo s veľmi pozitívnou 
odozvou. Veci si prevzalo 52 rodín. 

      Naše poďakovanie patrí zamest-
nancom obvodných úradov, ale 
i celému tímu ľudí, bez ktorých 
ochoty a obetavosti by nebolo možné 
podujatie zrealizovať k spokojnosti 
občanov z komunity. Poďakovanie 
patrí i aktivačným pracovníkom pod 
vedením p. Milana Volfa, Jazmínu 
n.o., spoločnosti HATER-Handlová 
s.r.o. V neposlednom rade ďakujeme 
občanom Handlovej, ktorí počas 
celého roka odovzdávali veci do 
odevnej banky.

 Sociálne oddelenie MsÚ

Ochrana úrody pred 
požiarmi v roku 2008 

   Aby sa zabránilo, resp. obmedzilo 
vzniku požiarov v období žatevných 
prác, zberu a skladovania objemových 
krmovín OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO 
ZBORU V PRIEVIDZI upozorňuje na 
dodržiavanie zákona NR SR č. 314/
2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov (ďalej 
len zák. č. 314) a vykonávacej vyhláš-
ky MV SR č. 121/2002 Z. z. o poži-
arnej prevencii v znení neskorších 
predpisov (ďalej len vyhl. č. 121).

Konkrétne :
Fyzická osoba nesmie podľa: § 14 
zák. č. 314 
ods. 2 písm. a) fajčiť alebo používať  
   otvorený plameň na miestach so  
   zvýšeným nebezpečenstvom vzniku  
   požiaru,
ods. 2 písm. b) vypaľovať porasty   
   bylín, kríkov a stromov,
ods. 2 písm. c) zakladať oheň 
   v priestoroch alebo na miestach,  
   kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Právnické a fyzické osoby – podnika-
telia nesmú podľa § 8 zák. š. 314
písm. a) 
   vypaľovať porasty bylín, kríkov   

   a stromov;
písm. b) 
zakladať oheň v priestoroch alebo na 
miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho 
rozšíreniu;
písm. c) spaľovať horľavé látky na 
voľnom priestranstve bez predchádza-
júceho písomného súhlasu Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru Prievidza.

KORENE 
HANDLOVEJ

Výstava pamätihodností mesta

Viete, ktoré sú naše pamätihodnosti?
Navštívte výstavu v priestoroch 

Hotela baník.
Výstava je dostupná v mesiacoch 

júl - august 2008.
Aby sme nezabudli ...

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


