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Mimoriadne MZ
       9. decembra 2008 sa poslanci 
mestského zastupiteľstva v Handlovej 
zišli na mimoriadnom rokovaní. To 
bolo venované rozpočtu. Prvý bod sa 
týkal ešte roku 2008. Poslanci schválili 
poslednú, 6. úpravu rozpočtu. Medzi 
najvyššie položky patrí na strane 
príjmov 1 mil. Sk (33 194 eur), ktoré 
sme získali na kamerový systém a na 
strane výdavkov 761 tis. Sk (25 260 
eur), ktoré si vyžiadali zvýšené náklady 
na uloženie odpadu. Rozpočet je po 
úprave vyrovnaný vo výške 296 mil. 
405 tis. Sk (9 838 844 eur), na strane 
príjmov i výdavkov.
       Potom už prišiel rad na nový 
rozpočet. Ten sa po prvýkrát schvaľoval 
ako viacročný. Od 1. septembra 2007 
totiž nadobudla účinnosť  novela záko-
na o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, podľa ktorej sa zavádza 
programové rozpočtovanie počnúc 
rozpočtom na roky 2009 až 2011. 
       Ako prvá trojročný rozpočet 
predložila riaditeľka domu kultúry. 
DK počíta v roku 2009 s príspevkom 
od zriaďovateľa vo výške 6 mil. 684 
tis. Sk (221 868 eur). Dom kultúry 
predložil aj plán opráv a údržby na 
budúci rok. Opravy súvisia najmä 
s oslavami storočnice priemyselnej 
ťažby uhlia. Úprav sa dočká aj Dom 
kultúry v Morovne. V rozpočte sú 
naplánované financie na opravu jeho 
strechy a rekonštrukciu kúrenia. 
       Plaváreň mesta Handlová potrebu-
je v budúcom roku viac o 1 mil. 33 tis. 
Sk (34 289 eur). Je to hlavne z dôvodu 
nárastu cien energií a nutných opráv. 
Projekt na rekonštrukciu vnútorných 
rozvodov tepla a podlahové kúrenie, 
v celkovej výške 14 mil. Sk (464 115 
eur) z Nórskych fondov, v tomto roku 
neuspel. Mesto sa bude o finančné 
prostriedky uchádzať aj v roku 2009. 
       Mestská knižnica v budúcom roku 
počíta s výmenou svietidiel a nezisková 
organizácia Asterion s dovybavením 
priestorov. O tom, o aké konkrétne 
vybavenie pôjde, bude riaditeľ infor-
movať poslanecký zbor.
Tak ako Asterion, aj nezisková orga-
nizácia Jazmín, má viaczdrojové 
financovanie. Časť peňazí plynie pod 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
časť od klientov zariadenia a časť z roz-
počtu mesta. Pre rok 2009 to bude 1 
mil. 200 tis. Sk (39 832 eur).  

       Nezisková organizácia Help bude 
v roku 2009 hospodáriť s rovnakou 
čiastkou ako v roku 2008. Od júna 
začne realizovať nový vzdelávací pro-

jekt, na ktorý získala peniaze z Nór-
skych fondov.
       „Celý rok sme intenzívne pracovali 
na príprave programového rozpočtu 
(Pozn.redakcie: viac v článku Čo je progra-
mový rozpočet) a na opatreniach kvôli 
prechodu na Euro“, povedal primátor 
mesta v úvode rozpravy k návrhu 
rozpočtu mesta na roky 2009, 2010 
a 2011. Na začiatku bolo reálne na 
strane príjmov pribl. 200 mil. Sk, poži-
adavky však boli až vo výške 700 mil. 
Sk. Výdaje sa preto museli prispôsobiť 
príjmom. Vzhľadom na finančnú krízu 
je aj rozpočet mesta Handlová postave-
ný veľmi reálne, na úrovni predchád-
zajúceho roka vo výške 249 mil. 128 
tis. Sk (8 269 535 eur). Poslanci ho po 
rozprave schválili jednohlasne.

/Rd/

Poslednýkrát v roku 
2008
       Dva dni po mimoriadnom 
mestskom zastupiteľstve, na ktorom 
sa schvaľoval mestský rozpočet, sa 
poslanci stretli opäť. Tentokrát na 
riadnom rokovaní. Jeho začiatok 
patril nakladaniu s majetkom mesta. 
Širšiu rozpravu si vyžiadal odpredaj 
nebytových priestorov predajne Lienka. 
Poslanecký návrh Juraja Komára, aby 
sa stanovilo moratórium a nebytové 
priestory sa nepredávali dovtedy, kým 
nebudú stanovené jasné pravidlá 
predaja, neprešiel. Väčšina poslancov 
predaj Lienky podporila. Následne však 
primátor mesta navrhol, aby zásady 
odpredaja boli vypracované v termíne 
do marcového zastupiteľstva. Mesto má 
v súčasnej dobe v majetku 65 nebyto-
vých priestorov, ktoré prenajíma. Časť 
z nich plánuje odpredať za cenu, 

ktorá nesmie byť nižšia ako znalecký 
posudok. Zásady môžu priniesť do 
odpredaja jasné pravidlá.
       Program rokovania potom pokra-
čoval niekoľkými informatívnymi 
správami, ktoré poslanci vzali na 
vedomie. S prvou, o plnení uznesení, 
vystúpila hlavná kontrolórka mesta 
Ing. Dana Bedušová.  Po nej s plánom 
údržby a opráv poslancov oboznámil 
zástupca riaditeľa Mestského bytového 
podniku. Bytový podnik obhospodaru-
je 87 budov, 806 bytov a 65 nebytových 
priestorov. Ich technický stav je taký, že 
oprava všetkých by si vyžiadala náklady 
takmer 50 mil. Sk. Plán údržby a opráv 
je v takejto podobe pripravený po prvý-
krát. Doposiaľ MsBP riešil väčšinou len 
havarijné situácie. Postupné opravy 
zlepšia „kondíciu“ mestského majet-
ku. V roku 2009 plánuje preto MsBP 
do opráv a údržby investovať 7 mil. 280 
tis. Sk z príjmu čistého nájomného.
       Informatívna správa o zimnej 
údržbe mestských komunikácií – to 
bol bod programu, s ktorým vystúpil 
Ing. Blažej Litva, konateľ spoločnosti 
HATER Handlová. Zimnú údržbu, ako 
každý rok, najviac ovplyvňuje starý 
vozový park, s ktorým sa zimná údržba 
realizuje, ale aj mimoriadne členitý 
terén hlavne našich prímestských 
častí. 
       Informatívna správa o činnosti 
škôl a školských zariadení v minulom 
školskom roku, ktorú poslancom 
predložila Mgr. Jaroslava Maslíková, 
bola podľa príslušnej komisie spraco-
vaná na mimoriadne vysokej úrovni. 
Našim školám sa darí aj pri získavaní 
mimorozpočtových finančných prostri-
edkov. V tomto období boli podporené 
športové aktivity ZŠ Mierové námestie 
a ZŠ Školská a mesto Handlová bolo 

úspešné aj s projektom na kompletné 
zateplenie ZŠ Morovnianska cesta, 
ktoré si vyžiada náklady 30 mil. Sk. 
Riaditeľka domu kultúry informovala 
poslanecký zbor o podujatiach pri-
pravovaných na prvý štvrťrok 2009. 
Rok 2009 bude pre dom kultúry 
náročný, nakoľko  mesto Handlová 
bude oslavovať sté výročie začiatku pri-
emyselnej ťažby uhlia. Podujatia roku 
2009 otvorí 1. januára ohňostroj pri 
príležitosti výročia vzniku SR a 16.ja-
nuára Šachtág, ktorý bude oficiálnym 
otvorením Storočnice priemyselnej 
ťažby uhlia.
       V Handlovej máme zriadenú 
dočasnú nocľaháreň pre ľudí bez 
domova. Informovala o tom riadi-
teľka neziskovej organizácie Jazmín. 
Nocľaháreň je v priestoroch humanit-
ného centra Nádej na dôstojný život 
otvorená denne od siedmej hodiny 
večer do siedmej hodiny ráno. Ľudia 
bez prístrešia sa môžu v nocľahárni 
umyť, prezliecť do čistých šiat, dať si 
teplú polievku a prespať . Cena nocľa-
hu je 30 Sk. Ak niekto z nich má psíka, 
ani ten nemusí zostať vonku v mraze.
       Ďalším bodom rokovania bolo 
schvaľovanie mimoriadnych odmien 
poslancom. Poslanec Vladimír Buzalka 
vyzval kolegov, aby z odmien prispeli 
neziskovej organizácii Jazmín. Niektorí 
z nich tak urobili a priamo namieste sa 
vyzbieralo 4 900 Sk, z ktorých vedenie 
Jazmínu pripraví Vianoce v nocľahárni.
V rôznom poslanci schválili novú člen-
ku komisie pamätihodností Bc. Dianu 
Kmeťovú-Miškovičovú a primátor infor-
moval o úspešných projektoch mesta. 
O nich sa viac dozviete v zhodnotení 
roku 2008, ktoré mesto pripravuje. Po 
krátkej diskusii posledné zastupiteľstvo 
v tomto roku pokračovalo svojou sláv-
nostnou časťou v priestoroch podnika-
teľského inkubátora.
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Poslanci rokovali v decembri 2008 na dvoch zastupiteľstvách


