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Primátor mesta 
Ing. Rudolf Podoba

zvoláva 

16. Mestské 
zastupiteľstvo

vo štvrtok 28. augusta 2008 
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ.

Rokovania mestského 
zastupiteľstva je verejné. 

Veselé leto v CVČ ReLax
CVČ ReLax ponúka využitie voľného 
času s priateľmi, hrami, súťažami v 
LETNOM MESTSKOM TÁBORE
v termínoch 
4.8.- 8.8.2008 a 11.8.-15.8.2008
Poplatok na deň 20,- Sk
Volajte 046 5475 377

Rozhlasový informačný systém
na území mesta Handlová
Začiatok územného konania a pozvanie na ústne pojednáva-
nie s miestnym šetrením.

Navrhovateľ :  Mesto Handlová, v zastúpení 
         primátorom mesta Ing. Rudolfom  
         Podobom 
Adresa :   972 51 Handlová, 
         Námestie baníkov č. 7 

podal dňa : 4.7.2008 na tunajšom stavebnom úrade návrh 
na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej 
stavby: „ Rozhlasový informačný systém v meste Handlová 
„, umiestnenej na pozemkoch v k.ú. Handlová, Nová Lehota, 
Morovno, Stará cesta a v meste Handlová v súlade s § 3 ods. 
2 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. 
 Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Obec Ráztočno, ako vecne príslušný stavebný úrad, ozna-
muje začatie územného konania dotknutým orgánom a 
známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejed-
naniu návrhu ústne pojednávanie s miestnym šetrením na 
deň 7.8.2008 o 9,00 hod. so stretnutím na : Mestskom úrade 
v Handlovej, číslo dverí 10.
Upozornenie: Do podkladov rozhodnutia je možné nahli-
adnuť na stavebnom úrade – Spoločnom obecnom úrade 
v Handlovej, Námestie baníkov č. 7 ( predovšetkým v dni 
pondelok – streda 8,00 – 16,00 hod., piatok 7,00 – 14,00 
hod.).
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a 
pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní. V tom 
istom čase predložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na 
pripomienky dané po určenom termíne sa neprihliada. 
Kompletné znenie vyhlášky nájdete na www.handlova.sk 
a výveske mesta.

Osvetlime tmavé miesta 
– ako pokračuje realizácia

Opýtali sme sa Ing. Jozefa Tonhausera, 
prednostu MsÚ Handlová

     Vo februári tohto roku bola spustená kampaň,, Osvetlime 
tmavé miesta v Handlovej“. Občania sa mohli podrobne obozná-
miť s postupom v realizovanej televíznej diskusii so zástupcami 
mesta, v marci sa zapojili do ankety. Mali možnosť vyjadriť sa k da-
nej téme prostredníctvom emailu, telefonicky, osobnou návštevou, 
odovzdaním anketného lístku. Všetky požiadavky mesto Handlová 
zaevidovalo a v apríli bola verejnosť informovaná prostredníctvom 
Handlovských novín, že požiadavky boli postúpené realizátorovi 
rekonštrukcie spol. FIN.M.O.S, a.s. Bratislava.

 Ako mesto postupuje ďalej?
     Všetky požiadavky mesta a občanov boli postúpené projekto-
vému manažérovi spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. Bratislava, ktorá 
bude rekonštrukciu realizovať. Po vyčíslení výšky finančných pro-
striedkov boli zhodnotené priority rekonštrukcie osvetlenia, ako 
aj objektívnosť požiadaviek občanov s cieľom zachovať spravodlivé 
a efektívne riešenie. 
Plánované investície na základe vtedy získaných podkladov boli vo výške 21. mil 
Sk. 
Po fyzickom zhodnotení technického stavu stávajúceho osvetlenia vypracoval pro-
jektant projekt, ktorý zahŕňal i všetky spomenuté pripomienky a nutný investičný 
náklad vzrástol na 45. mil. Sk.

Ako ste spomenuli celkové nákladu ak by boli realizované všetky požiadavky mesta 
i občanov vzrastú na 45. mil. 
     Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenie sa realizuje na niekoľko etáp. 
V prvej etape sa prehodnocujú všetky požiadavky občanov – ich opodstatnenosť 
- a súčasne sa realizujú tie miesta, ktoré nie sú na požadovanej technickej úrovni 
z hľadiska bezpečnosti prevádzky. V druhej fáze, ktorá by mala začať v septembri 
t.r. nastane postupná etapovitá realizácie tmavých bodov. V tomto období bude 
realizované pravdepodobne aj osvetlenie v lokalite Malej Hôrky, na ktorú sa pýtali 
občania v diskusii na stránke mesta. O priebehu a výbere požiadaviek budeme 
priebežne občanov informovať.
 

Ako postupuje realizácia rekonštrukcie osvetlenia v meste v týchto dňoch?.
     V súčasnej dobe sa v zmysle predloženého projektu realizuje celková výmena 
osvetlenia na mestskom cintoríne, na Ul. 29. augusta, Partizánskej ul. Prievidzskej 

ul. Chcel by som dať do pozornosti, že súčasťou opravy a výmeny osvetlenia na 
Prievidzskej ul. je aj samostatné osvetlenie prechodu pre chodcov na križovatke 
k obchodnému reťazcu LIDL. Toto opatrenie považovalo mesto za svoju prioritu 
a je v súlade s požiadavkami dopravného inšpektorátu. Nepochybne prispeje 
k bezpečnejšej prevádzke na tejto frekventovanej križovatke.

Na verejných diskusiách sa občania pýtali, prečo sa opravujú tie časti osvetlenia, 
ktoré sú podľa ich názoru v poriadku.
     Ide o lokalitu na Partizánskej ul. kde sa robila oprava el. vedenia. Práve táto 
oblasť má po technickej stránke najhoršiu kvalitu. Po dôkladnom prešetrení sme 
zistili, že dochádza k stavu, keď cez uzemnenie preráža el. prúd, čo by mohlo viesť 
k úrazu. Preto sa začalo práve na tejto ulici. Ak sa aj robila v minulosti oprava 
osvetlenia, bolo to len čiastkové riešenie. V súčasnej dobe sa robí komplexná 
rekonštrukcia el. vedenia i lámp. 

Ďakujem za rozhovor.

K téme osvetlenia sa vrátime ihneď po tom, ako bude zrejmé, ktoré tmavé miesta 
sa budú realizovať. Aj v prípade, že sa nepodarí zaradiť všetky požiadavky občanov, 
je veľmi dôležité, že sa ľudia zapojili a upozornili, kde pociťujú v oblasti verejného 
osvetlenia nedostatky. 

JP


