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    Primátor mesta Handlová Ing. 
Rudolf Podoba zvolal 16. zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva Mesta 
Handlová na štvrtok 31. júla 2008 
o 14,00 hodine tradične vo veľkej 
zasadacej miestnosti Mestského úradu 
v Handlovej. Na programe bolo 11 
bodov rokovania. Začiatok patril nakla-
daniu s majetkom mesta.
 
Poslanecký zbor schválil:

- predaj pozemkov Emílií Klátikovej, 
Ing. Elene Šimkovej, ( došlo k zru-
šeniu uznesenia z predchádzajúceho 
rokovania poslacov - zmena rodin-
ných pomerov) Emilovi Kobelárovi s 
manželkou.

- zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 
so Slovenskou správou ciest – IVSC, 
Žilina. IVSC, Žilina požiadala o podpis 
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
na stavbu I/50 Handlová – centrum. 
Účelom stavby je zmeniť nevyhovujúce 
smerové vedenie cesty tak, aby zodpo-
vedalo platným normám pre cesty I. 
triedy a zlepšilo bezpečnosť predmet-
ného úseku cesty. 

- odkúpenie pozemku HBP Prievidza 
a.s., trvalý trávnatý porast o výmere 
30260 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu 
výmery 5125 m2 na zrealizovanie pro-
jektu „Regionálneho centra pre zhod-
notenie BRO a gastro odpadu v Meste 
Handlová“ za 500 000 ,- Sk. Presná 
výmera pozemkov bude zameraná 
vyhotovením geometrického plánu.

Poslanecký zbor neschválil:
- predaj pozemku Emilovi Kobelárovi 
s manželkou.

Poslanci sa oboznámili s výsledkami 
Verejnej obchodnej súťaže na predaj 
bytového domu na Ul. Mostnej č. 6, 
za navrhnutú cenu 2 mil. Sk,-. Do 
14.7.2008, kedy bola uzávierka súťaž-
ných podkladov, mesto neobdržalo 
žiadne ponuky. O osude predmetnej 
nehnuteľnosti budú poslanci rokovať 
po opätovnom prerokovaní v komisii 
správy majetku. 

Poslanci zobrali na vedomie:
- informatívnu správa o činnosti 
Obecnej školskej rady za I. polrok 
2008, predloženú 

Mgr. Jozefom Ondrišom, predsedom 
Obecnej školskej rady

- informatívnu správu hlavnej kon-
trolórky mesta Ing. Dany Bedušovej 
o výsledkoch vykonaných kontrol za II. 
štvrťrok 2008. Tie boli vykonané v spol. 
HATER Handlová s.r.o. Neboli zistené 
závažné nedostatky, no podľa ustanove-
ní zákona je potrebné upraviť smerni-
cu o vedení motorových vozidiel.

    Zámerom poslancov i primátora 
mesta je oprava budov školských 
zariadení, na ktoré chce mesto čer-
pať prostriedky z fondov Európskej 
únie. Poslanci schválili projekty resp. 
ich finančné krytie (spolufinanco-
vanie projektov je stanovené na 5 % 
z celkového žiadaného NFP) moder-
nizácie základných škôl v zmysle 
Regionálneho operačného programu. 
Konkrétne v rámci výzvy v opatrení 
1.1. Infraštruktúra vzdelávania. Projekt 
pozostáva z troch projektov rekon-
štrukcie a modernizácie základných 
škôl v meste Handlová:

1. „Prestavba, zateplenie a zriadenie 
nových učební“ - ZŠ Mierové námes-
tie; 

2. „Zateplenie a obnova jednotlivých 
pavilónov školy“ - ZŠ Školská;

3. „Modernizácia a zateplenie obvo-
dového plášťa“ - ZŠ Morovnianska 
cestaprojekty, 

    Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok (ďalej NFP) boli 07.08.2008 
predložené na Riadiaci orgán 
Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, s tým, že rozhodovací 
proces kompetentných orgánov pred-
pokladá ich vyhodnotenie začiatkom 
roka 2009. 

Prehľad rozpočtovaných zdrojov 
a spolufinancovania v maximál-
nej hranici.

1. Prestavba, zateplenie a zriadenie 
nových učební“ - ZŠ Mierové námes-
tie: 
Max. rozpočtové náklady: 
    37 940 000,- Sk (1 259 377,28) 
Spolufinancovanie max. do výšky 
    1 897 000,- Sk (94 850 )
2. „Zateplenie a obnova jednotlivých 
pavilónov školy“- ZŠ Školská:
Max. rozpočtové náklady: 
    29 330 000,- Sk (973 577,64)
Spolufinancovanie max. do výšky 
    1 466 500,- Sk (48 678,88 )
3. „Modernizácia a zateplenie obvodo-
vého plášťa“ ZŠ Morovnianska cesta: 
Max. rozpočtové náklady: 
    32 270 000,- Sk (1 071 167,76)
Spolufinancovanie max. do výšky 
    1 613 500 Sk (53 558,39)

    Poslanecký zbor schválil prechodnú 
finančnú výpomoc pre MsBP Handlová 
s.r.o. Spoločnosti i napriek vykonaným 
opatreniam (1 200 listov s výzvami 
k zaplateniu dlžnej sumy) neboli uhra-
dené všetky poplatky. Časť dlžníkov 
reagovala úhradami, druhá časť žiadala 
o umožnenie úhrad na splátky a ďalšia 
časť nereagovala.  V týchto prí-
padoch MsBP Handlová s.r.o. uplatnil 
účinnejšie opatrenia, efekt ktorých sa 
však prejaví s istým časovým posu-
nom. Primátor potvrdil oprávnenosť 
požiadavky. Ako uviedol prednosta MsÚ 
Ing. Jozef Tonhauser, ide o pôžičku, 
ktorá bude prevedená na účet MsBP 
Handlová s.r.o. na dvakrát. Rozpočet 
mesta v súčasnej dobe takúto pre-
chodnú výpomoc umožňuje a fin. 
prostriedky budú využité na vyplatenie 
preplatkov občanom. 
    Poslanci schválili zástupcu mesta do 
funkcie štatutárneho orgánu obchod-
nej spoločnosti Handlovská energetika, 
s.r.o. Stal sa ním Ing. Jozef Tonhauser. 
    Bod rôzne patril našim materským 
školám. Dlhodobý proces ich optimali-
zácie je ukončený. Od 1.9.2008 všetky 
materské škôlky patria pod jeden práv-
ny subjekt s názvom Materská škola 
ul. SNP. Dôležité je, že týmto krokom 
sa pre mamičky a ich deti nič nemení 
a i naďalej budú môcť svoje deti vodiť 
do 5 MŠ (Cintorínska, Dimitrovova, 
Morovnianska cesta, Mostná a SNP), 
ktoré sa týmto stávajú alokovanými 
pracoviskami 
    Kompletné znenie uznesení nájdete 
na www.handlova.sk a výveskách 
mesta.

JP

Z rokovania poslancov mestského zastupiteľstva 

Likvidácia munície 
na Kunešovskej lúke

Vojenský útvar Trenèín oznamuje 
likvidáciu munície na stálej trhacej 
šachte v priestore Kunešovskej lúky 
v mesiaci september

25.9. – 26.9. 2008
29.9. – 3.10. 2008
Žiadame obèanov o rešpektovanie 
pokynov uzatváracej stráže a zákazu 
pohybu obèanov v uvedených termí-
noch v lokalite Kunešovskej lúky.

VEREJNÁ DISKUSIA S TÉMOU 
EURO
Po lete sa opäť stretávame na verejných diskusiách.
V tomto mesiaci sme trochu zmenili otvorenú diskusiu a vzh3⁄4a-
dom na to, že príchod novej meny je horúcou témou, v mesiaci 
septembri Vás primátor mesta pozýva na verejnú diskusiu do 
Domu kultúry mesta Handlová v pondelok 29. septembra.
Pre študentov stredných škôl je pripravené stretnutie od 14.00 
hod, pre staších obèanov o 16.00 hod.

Na otázky zúèastnených bude odpovedať splnomocnenec vlády 
SR pre zavedenie EURA Ivan Štefanec.

Verejná zeleò v meste a jej 
kosenie
Kosenie verejnej zelene aj jej údržba sú jednou zo základných 

služieb, ktoré mesto Handlová vykonáva aj v súlade s VZN mesta 
è.18/2005 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Handlová o 
zdravom životnom prostredí, dodržiavaní èistoty a poriadku na 
území mesta Handlová. 

       Vzh3⁄4adom na dlhodobejší problém so spravovaním zelene 
v meste , bolo vyhlásené výberové konanie na nového správcu 
zelene. Pod3⁄4a zákona è. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších úprav bolo dòa 26.5.2008 zverejnené výbe-
rové konanie vo Vestníku verejného obstarávania a na úradnej 
tabuli mesta Handlová. Výberového konania sa zúèastnilo cel-
kovo 7 firiem. Víťazom sa stala spol. J&J HANDGROUP, s.r.o. Ul. 
Slneèná , Prievidza, ktorá má zmluvu uzavretú od 1.9. 2008. 

       Veríme, že týmto krokom sa podarí vyriešiť i dlhodobejší 
problém so spravovaním zelene v meste.

JP

http://www.handlova.sk

