
Na septembrovom MsZ poslanci 
schválili úver na rekonštrukciu 
mestských komunikácií
Úvodné minúty rokovania sep-
tembrového MsZ poznačila nízka 
účasť poslancov, keď sa ich pre-
zentovalo len desať. To však stačilo 
na prejednávanie pravidelného 
bodu  – nakladanie s majetkom 
mesta. S pribúdajúcimi bodmi 
rokovania pribúdali aj poslanci.  
Okrem bežných posudzovaní 
žiadostí občanov o predaj sa 
poslanci zaoberali odpredajom 
budovy mestskej tržnice. O kúpu 
tohto zariadenia prejavili záujem 
podnikatelia, ktorí majú pre-
vádzky v tomto objekte. Poslanci 
schválili odpredaj za cenu určenú 
znaleckým posudkom, nie je však 
zrejmé, či túto cenu budú akceptovať aj doterajší nájomníci. 
V ďalších bodoch rokovania predstavitelia jednotlivých mes-
tských organizácií predkladali výsledky svojich organizácií 
za prvý polrok. Hlavným bodom rokovania bolo rozhodo-
vanie o možnosti čerpať úver na rekonštrukciu mestských 
komunikácií. V úvode tohto bodu ekonómka mesta Ing. 
Milica Pravdová ozrejmila poslancom dlhovú službu mesta 
a možnosti čerpania úveru. Naše mesto je v súčasnej dobe 
schopné splácať tento úver, čo potvrdila aj hlavná kontro-
lórka mesta Ing. Dana Bedušová. V diskusii na túto tému 
sa poslanci zaujímali o konkrétne ulice, ktoré budú do 

rekonštrukcie zahrnuté. Primátor mesta vymenoval hlavné 
priority s tým, že  konečný zoznam bude ešte predmetom 
rokovaní. Poslanci následne schválili čerpanie úveru. Úver vo 
výške 1,33 mil. eur bude mesto Handlová splácať 10 rokov. 
Po tomto bode primátor mesta navrhol odvolanie náčelníka 

Mestskej polície na jeho 
vlastnú žiadosť. Až do 
vymenovania nového 
náčelníka bude tento 
post zastupovať doterajší 
zástupca MsP Milan 
Pepich. Poslanci schvá-
lili 3. úpravu rozpočtu 
mesta. Táto úprava okrem 
bežných požiadaviek na 
rozpočet rieši aj mimo-
riadny príjem z verejnej 
zbierky, určenej deťom 
po obetiach banského 
nešťastia v Handlovej. 
Na Konto pomoci 
pozostalým 0372606046/

0900, IBAN SK84 0900 0000 0003 7260 6046
BIC GIBASKBX, Slovenská sporiteľňa, a.s., je možné prispie-
vať až do konca roka. Ako mesto avizovalo, dňa 7.9.2009 o 
12.00 hod. dočasná komisia zriadená mestom, ktorú poslan-
ci schválili na MsZ 27.8.2009, oznámila sumu vo výške 110 
176,98 eur, ktorá sa bude rovným dielom deliť pre všetky 
deti obete banského nešťastia zo dňa 10.8.2009.
Rokovanie, ktorého sa zúčastnilo 14 poslancov,  sa skončilo  
krátko po 18. hodine.      

V. Horváth, foto JP
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Začína sa s výstavbou 
„Malého obchvatu mesta“
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komuni-
kácie Trenčín povolil stavebníkovi, Slovenskej správe 
ciest, Investičná výstavba a správa ciest, uskutočniť 
stavebné objekty stavby I/50 Handlová centrum. 
(Kompletné znenie vyhlášky s podrobným rozpi-
som stavebných objektov, záväznými podmienkami 
pre stavebníka a odôvodnením bolo zverejnené do 
22.9.2009 na úradnej tabuli pred MsÚ a internetovej 
stránke mesta www.handlova.sk.
Dňa 17.9.2009 sa v malej zasadacej miestnosti MsÚ 
zišli zástupcovia oboch inštitúcií a v ten istý deň došlo 
k prevzatiu staveniska. S výstavbou dlho očakávaného 
„Malého obchvatu“ sa teda začne do konca tohto 
roku. Stavba bude trvať maximálne 16 mesiacov. 
Vybudovanie obchvatu odbremení hustú dopravnú 
premávku z centra mesta a veríme, že v budúcnosti 
sa nájdu prostriedky na celkovú rekonštrukciu 
námestia. Aj v tejto oblasti už mesto Handlová urobila 
prvé kroky, keď vyhlásilo ideovú urbanisticko - archi-
tektonickú súťaž . (Viac v samostatnom článku-Aké 
bude námestie v Handlovej?)
Stavebný ruch určite prinesie so sebou aj niektoré 

negatívne dopady. Demolácie, príprava územia a zari-
adenie staveniska, výstavba mostu, preložky kanalizá-
cií, verejného osvetlenia, preklad inžinierskych sietí, 
budovanie protihlukovej steny a na záver i vegetačné 
úpravy. Týmto žiadame všetkých Handlovčanov o zho-

vievavosť a pochopenie. Ako sa bude riešiť Stavba I/50 
centrum si budete môcť pozrieť aj na internetovej 
stránke mesta www.handlova.sk v priebehu mesiaca 
október.

JP

ZŠ Školská opäť futbalová

Dňa 23. septembra sa v areáli ZŠ 
Školská, na trávnatom i umelom 
ihrisku, uskutočnil 3. ročník mikrore-
gionálneho turnaja vo futbale. Turnaja 
sa zúčastnilo 6 škôl. Súťažili v kategó-
rii mladších a starších žiakov.
Zápasy prebiehali vo výbornej atmo-
sfére a súťažilo sa v duchu fair play.
Z reproduktorov znela rytmická 
hudba, fanúšikovia povzbudzovali, čo 
im hrdlá stačili. Spestrením turnaja 
bol príchod malých predškoláčikov 
z materských škôl SNP a Cintorínska 
ul. Malí futbalisti si kopli jedenástky. 
Odmenou im boli ozajstné zlaté 
medaily, diplomy a perníky. 
 Príjemným spestrením bol vynikajúci 
kotlíkový guláš, ktorý všetkým chutil.
Po ukončení nasledovalo vyhodno-
tenie. Víťazom v mladšej kategórii sa 
stala ZŠ Školská, v staršej kategórii 
zvíťazili futbalisti zo ZŠ Mierové 
námestie. Víťazi obdržali poháre,diplo-
my a medaily. Ocenení boli i najlepší 
brankári a strelci.
Turnaj naplnil svoje poslanie. Bol 
zorganizovaný na výbornej úrovni 
a opäť dal priestor športu, ktorý je 
najobľúbenejšou činnosťou detí.   
    

                       Mgr. Jozef Ondriš 


