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Pílenie stromov pod 
elektrickým vedením

Mesto Handlová oznamuje občanom 
mesta, že Stredoslovenská energetika 
a.s., ako prevádzkovateľ elektrických 
vedení nachádzajúcich sa v katastrál-
nom území mesta Handlová, bude rea-
lizovať v termíne od 31.11.do 4.12. a od 
7.12. do 11.12.

odstraňovanie a okliesňovanie 
stromov a iných porastov, 

ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku 
elektrických vedení. Zároveň vyzývame 
občanov – vlastníkov pozemkov pod 
elektrickým vedením nízkeho napätia, 
aby umožnili zamestnancom SZE a.s., 
(alebo osobám, ktoré sú na to od SZE 
a.s., písomne splnomocnené) vstup 
na ich pozemky. Drevná hmota, ktorá 
zostane po vykonaní odstránenia alebo 
okliesnenia stromov patrí vlastníkovi 
pozemku a bude mu ponechaná.

Zároveň upozorňujeme občanov, že 
podľa zákona o energetike je zakáza-
né pod elektrickým vedením:

-   zriaďovať stavby, konštrukcie  
a skládky,
-   vysádzať a pestovať trvalé porasty  
s výškou presahujúcou 3 m,
-   vysádzať a pestovať trvalé poras-
ty s výškou presahujúcou 3 m vo          
vzdialenosti 2 m od krajného vzdušné-
ho vedenia,
-   uskladňovať ľahko horľavé alebo 
výbušné látky,
-   vykonávať činnosti ohrozujúce bez-
pečnosť osôb a majetku,
-   vykonávať akékoľvek činnosti ohro-
zujúce elektrické vedenie.

PRIESTORY NA PRENÁJOM
Mestský bytový podnik Handlová 
s. r. o. ponúka do prenájmu:
-   priestory v budove Mestskej tržni-
ce  –  bývalá predajňa obuvi a šport. 
textilu
-  kancelárske priestory v budove MsBP 
s. r. o., Ul. Pekárska 16.
Bližšie informácie na tel. č. 046/ 5475 
936, p. Eva Gatialová 

Hlavný banský úrad zaslal mestu 
Handlová 11.11.2009, ako účastníkovi 
konania,
OZNÁMENIE o začatí konania vo veci 

povolenia banskej činnosti na roky 
2010 -2014 v dobývacom priestore 
Cigeľ.
Jedná sa o pokračovanie doterajšej 
banskej činnosti, ktorej platnosť končí 
31.12.2009.
Ústne prerokovanie sa konalo 
27.11.2009, 9.00 h v areáli  bývalého 
o.z. Bane Nováky.
Touto plánovanou činnosťou môžu byť 
dotknuté pozemky C-KN na povrchu 
v k.ú. Handlová, parcela číslo 5544/2, 
5545/1, v k.ú. Morovno parcela číslo 
1259, 1262.
Kompletné znenie verejnej vyhlášky 
bolo zverjnené na www.handlova.sk 
a vývesnej tabuli pred MsÚ Handlová.

Výsledky obchodných súťaží 
– predaj majetku mesta
Mesto  Handlová vyhlásilo v termíne 
od 2.11.2009  do 18.11.2009 do 
9.00 hod. obchodné verejné súťaže 
na prevod vlastníctva predmetných 
nehnuteľností:
- stavba súp. č. 1475 – rodinný dom  
a pozemok parcela C-KN č. 1512/3 
– zastavaná plocha o výmere 113 m2 
v k. ú. Handlová – Mostná ul.
- stavba súp. č. 1895 – budova a po-
zemok parcela C-KN č. 1082/2 – zasta-
vaná plocha o výmere 787 m2 v k .ú. 
Handlová - Mestská tržnica
- pozemok parcela C-KN č. 1371/61 
– zastavaná plocha o výmere 24 m2 
v k. ú. Handlová – pozemok na výstav-
bu garáže v lokalite Krššáková

Komisia  menovaná Mestským zastupi-
teľstvom zasadla k vyhodnoteniu poda-
ných návrhov zmlúv dňa 19.11.2009 .
V prípade predaja Mestskej tržnice 
nebol predložený žiadny súťažný 
návrh a súťaž bola ukončená ako 
neúspešná. V prípade predaja objektu 
na Mostnej ul.  bol vyhlasovateľovi 
predložený jeden návrh kúpnej zmluvy. 
Tento návrh splnil stanovené pod-
mienky obchodnej súťaže a komisia 
jednomyseľne odporučila MZ prijať 
súťažný návrh predkladateľky p. Heleny 
Brnulovej z Horných Vesteníc. 
Na predaj pozemku na výstavbu garáže  
boli vyhlasovateľovi predložené štyri 
súťažné návrhy. Vo všetkých prípadoch  
boli dodržané vyhlásené podmienky tak 
v obsahu predloženého návrhu ako aj 

dodržania lehoty na predkladanie návr-
hov. Do súťaže boli zahrnuté návrhy 
všetkých súťažiacich.  Komisia pris-
túpila k vyhodnoteniu návrhov podľa 
výhodnosti a podľa výšky ponúknutej 
kúpnej ceny. Komisia jednomyseľne 
odporučila MZ prijať súťažný návrh 
zmluvy s najvyššou ponukou v pro-
spech   p. Andreja Špánika,  Handlová. 
Všetky odporúčané prevody boli pred-
metom schvaľovania na Mestskom 
zastupiteľstve dňa 26. 11. 2009.
Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. 
daní, majetku a podnik. činnosti

Pozvánka
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva v mesiaci december  
mestské zastupiteľstvá nasledovne:

Mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva mesta 

Handlová, na ktorom sa bude schvaľo-
vať rozpočet mesta Handlová na 

roky 2010,2011a 2012 na štvrtok  3. 
decembra o 14,00 hodine 

a riadne rokovanie 
poslaneckého zboru mesta Handlová 

na štvrtok 10. decembra o 14,00 
hodine.

Rokovania sa budú konať vo veľkej 
zasadacej miestnosti Mestského úradu 

v Handlovej a sú verejné.

Októbrové zastupiteľstvo 
sa konalo 29.10.2009,  až po uzávierke 
Handlovských novín, informácie vám 
preto prinášame v decembrovom čísle. 
Po tradičnom nakladaní s majetkom 
mesta bol bodom rokovania prevod 
správy mestského majetku. V súvislosti 
s prípravou inventarizácie majetku 
mesta poslanci schválili prevod správy 
mestského majetku, resp. navýše-
nie jeho hodnoty v Základnej škole 
Školská „Viacúčelové športové ihrisko, 
Základnej škole Morovnianska cesta 
„Rekonštrukcia strechy ZŠ,  Základná 
škola Mierové námestie „Rekonštrukcia 
strechy telocvične ZŠ a „Rekonštrukcia 
športového ihriska.

Nové v poplatkoch
Mesto Handlová  má povinnosť určiť 
všeobecným záväzným nariadením 
(VZN) výšku mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov škôl 
a školských zariadení. Sú to poplatky, 

ktoré platíte deťom v  materskej škole, 
základnej umeleckej škole, školskom 
klube detí, centre voľného času a  škol-
skej jedálni. Návrh nového všeobecne 
záväzného nariadenia bol predložený 
ako reakcia na  prax a vyššiu legisla-
tívu. Po prechode meny na eurá bola 
výška príspevkov prepočítaná v zmysle 
všeobecne záväzných predpisov aj na 
tisíciny centov. Riaditelia škôl a rodičia 
detí a žiakov škôl a školských zariadení 
po skúsenostiach s úhradami navrhli 
príspevky upraviť na celé eurá, resp. 
na celé centy. Na základe zmeny 
legislatívy z Ministerstva školstva 
SR, ktoré zverejnilo aktualizované 
Finančné pásma nákladov na nákup 
potravín k 1.1.2010, bolo potrebné 
zosúladiť výšku príspevku na nákup 
potravín s aktualizovanými Finančnými 
pásmami. Úpravy iniciovali i riaditelia 
s ohľadom na ich skúsenosti vyplý-
vajúce z praxe. O poplatkoch vás 
budú jednotlivé inštitúcie informovať, 
k návrhu VZN sa občania nevyjadrili. 
(Každé VZN je zverejnené na verejné 
pripomienkovanie 15 dní pred rokova-
ním poslaneckého zboru.)
Poslanci schválili nominovaných na 
udelenie Cien mesta a Cien primátora 
mesta. Kto si na Handlovských katarín-
skych dňoch napokon ceny odniesol sa 
dočítate v samostatnom článku.
V meste bude čistejší vzduch, ak bude 
úspešné v rámci projektu Technika 
na čistenie ciest. V rámci projektovej 
dokumentácie je potrebné schválenie 
zámeru podania projektu poslancami, 
ktorí tak urobili. Projekt Technika na 
čistenie ciest pre mesto Handlová, má 
celkovú výšku výdavkov 813 167,00 
eur (24 497 469,04 Sk), pričom výška  
spolufinancovania projektu mestom 
z celkových oprávnených výdavkov je 
40 658,35 eur  (1 224 873,45 Sk).
Po prvýkrát poslancom osobne pred-
kladali všetci riaditelia škôl a školských 
zariadení svoje správy o činnosti za šk. 
rok 2008/2009. V niektorých našich 
školách došlo k zmene riaditeľov. 
Premiéru zažili  nové riaditeľky Mgr. 
Janka Weiszová, ZŠ Mierové námestie, 
Mgr. Elena Šoltysová ZŠ MC a  Bc. 
Ján Králik, nový riaditeľ ZUŠ. Správy 
o činnosti nájdete na stránke mesta 
www.handlova.sk, školstvo. 

(pokračovanie na str. 4)

Krátke správy z MsÚ


