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Zasypeme sa smeťami?
„Koho to bol nápad, neodvážať veľkoobjemový odpad 
tak ako doteraz? Trvalo to niekoľko rokov, kým si 
občania zvykli a naučili sa nakladať s odpadom tak, 
aby nezakladali čierne skládky...“, napísal na webo-
vú stránku mesta nespokojný občan. Ďalšiu lavínu 
nespokojnosti spustila informácia, že zberný dvor 
firmy HATER Handlová (to je ten, do ktorého ste odpad 
mohli doviezť kedykoľvek) nie je v prevádzke. Pisateľ 
z webu má pravdu, že môžeme byť šťastní, že sa ľudia 
začali správať zodpovedne. A čistá pravda je aj to, že 
odstraňovanie čiernych skládok nás v minulosti stálo 
kopu peňazí. Čo sa teda stalo a ako to bude ďalej? 

Na začiatok niekoľko faktov:
Mesto Handlová má na Slovensku najnižší poplatok za 
zvoz a uloženie odpadu. Suma 14,95 EUR na osobu  
nepokrýva ani reálne náklady a tak mesto prispieva 
čiastkou 1 EURO na každého občana. Okrem toho, 
čo mu ukladá zákon, robí aj aktivity naviac. Ako jedno 
z mála miest separujeme 5 zložiek odpadu a nadštan-
dardný bol aj systém zvozu veľkoobjemového odpadu. 

Filozofia bola od začiatku taká, aby  bolo jednoduchšie 
zbaviť sa odpadu legálne, ako vytvoriť nelegálnu 
skládku. Toto všetko sa však dá robiť, pokiaľ sú na to 
finančné zdroje. 

Čo je príčinou dnešného stavu?
Mestá dnes prekonávajú problémy, na ktoré neboli 
pripravené. Hospodárska kríza a pokles podielových 
daní nás pripravili o príjem vo výške 18 mil. Sk. A tak 
musíme hľadať spôsob, ako ušetriť a nedostať mesto 
do existenčných problémov. Viem, že nikdy nie je prijí-
mané dobre, keď sa znižuje štandard, na ktorý si ľudia 
zvykli. Ale krízová doba si vyžaduje krízové riešenia a ja 
prosím obyvateľov Handlovej o pochopenie. 

Aký teda bude krízový systém zberu veľkoob-
jemového odpadu?
Veľkoobjemový odpad budeme zvážať aj naďalej. 
Nebude to však každý mesiac, interval bude jedenkrát 
za dva mesiace. Obyvatelia Handlovej, ktorí sa budú 
potrebovať nepotrebných vecí zbaviť rýchlejšie, lebo 
ich napríklad nemajú kam uskladniť do ďalšieho 
zvozu, môžu odpad vyviezť na skládku komunálneho 
odpadu vlastným autom, alebo si odvoz môžu objednať 

vo firme HATER Handlová. Za uloženie odpadu platiť 
nebudú. To isté sa týka aj drobného stavebného odpa-
du pri prerábke bytu.

A čo zberný dvor? Bude v prevádzke, keď sa 
zlepší finančná situácia?
Technické služby boli v minulosti budované na okraji 
mesta. Dnes je zberný dvor súčasťou širšieho centra 
Handlovej. A tam nemá čo hľadať. Navyše, oprávnene 
sa sťažujú aj obyvatelia okolitých činžiakov, ktorých 
obťažuje hluk pri vykladaní a nakladaní odpadu a aj 
pohľad na kopu odpadu z ich okien. Máme zámer 
zberný dvor prevádzkovať aj v budúcnosti, ale na mies-
te, kam patrí – v areáli skládky odpadu. Prísnejšie 
musíme začať postupovať aj voči stavebným firmám, 
ktoré sa v minulosti snažili ústretovosť mesta voči 
občanom zneužívať a stavebný odpad z rôznych stavieb 
vozili do zberného dvora pod zámienkou, že ide o od-
pad občana z prerábky bytu.
Za rozhovor ďakujeme primátorovi mesta, Ing. 
Rudolfovi Podobovi.
Kalendár rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov 
nájdete na internetovej stránke www.handlova.sk 
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Zaujímalo vás aké 
bude námestie?
Od polovice septembra do konca októbra 
2009 mali Handlovčania možnosť vyjadriť 
sa k zverejneným súťažným návrhom 
architektonickej súťaže s predmetom na 
spracovanie ideového návrhu riešenia 
Centrálnej mestskej zóny mesta s dôrazom 
na Námestie baníkov Handlová. Sedem 
súťažných návrhov bolo vystavených v či-
tárni DK, mohli a stále môžete, ich nájsť na 
www.handlova.sk.
Do ankety sa zapojilo 35 Handlovčanov.
Aké sú ich postrehy a koho návrh 
bol pre nich najprijateľnejší?
Návrh, ktorý najviac zaujal: 
súťažný návrh “D“ – 13 hlasov Ing. arch. 
Patrik Juríček,

súťažný návrh “E“ – 13 hlasov Ing. arch. 
Dušan Maňák, 
súťažný návrh “B“ –   6 hlasov Mgr. art. 
Roman Gatial,
Návrh, ktorý nezaujal: 
súťažný návrh “G“ –   8 hlasov Ing. arch. 
Matúš Ivanič.

Podnety a návrhy vyplývajúce
z ankety:
- obnova pôvodnej parkovej fontány – oblo-
ženie prírodným kameňom,
- obnova pôvodného historického múru zo 
16. storočia pri kostole,
- zakomponovanie kresieb umelca Jána 
Procnera do dlažby,
 - zamedziť prejazd cez Námestie baníkov 
na Ulicu SNP,
- zakomponovať pod mostík v parku malé 
jazierko s fontánou,
- vybudovaním prístreškov nahradiť navr-

hované predajné butiky,
- námestie dotvoriť priečnou parkovou 
výsadbou a ďalšími keramickými kvetináč-
mi aj v reštauračnej časti (zhromaždovacej 
časti),
- zachovať v jestvujúcom centrálnom parku 
okrasné kríky a dreviny, podľa nich dotvoriť 
chodníky a lavičky,
- staticky preriešiť výšku a väčšie strešné 
spády konštrukcie zastrešenia tribúny,
- vybudovať pevné pódium, nie mobilné,
- námestie a prístupové cesty viac pre-
svetliť, po okrajoch námestia viac zelene, 
nadimenzovať viac priestoru pre chôdzu 
a oddych dospelých a detí,
- zachovať banícky znak,
- zakomponovať do dlažby pôvodné dla-
žobné kocky.

Navrhovanie, architektúra a urbanizmus je 
prejav odbornej fundovanosti, skúseností a 

znalosti aj širších vzťahov. Z toho dôvodu 
návrhy vypracovali odborne spôsobilí 
architekti a stavební inžinieri a hodnotila 
ich odborná porota.  Základná idea riešenia 
námestia je teda daná, občania budú mať 
možnosť vyjadriť sa k úpravám  ešte v 
čase územného a stavebného konania.

S výstavbou resp. úpravou centra nášho 
mesta by sa malo začať až po dokončení 
Stavby I/50 centrum („Malý obchvat“), 
ktorá by mala byť dokončená začiatkom 
roka 2011. Úprava centra nie je záleži-
tosťou jedného roka. Bude sa budovať 
postupne v závislosti od získaných finanč-
ných prostriedkov, pričom mesto Handlová 
bude v rámci investičných akcií súvisiacich 
s úpravou centra vyčleňovať prostriedky 
z mestského  rozpočtu.

Všetkým, ktorí sa do ankety zapojili, 
ďakujeme.

Skládky odpadu v Handlovej
Nová sa rozširuje, stará rekultivuje
Možno by ste ani neuverili, keby ste vedeli, aké množ-
stvo peňazí nás stojí ukladanie odpadu. Keď sa v roku 
2004 naposledy rozširovala handlovská skládka, 
nebolo dosť finančných prostriedkov, aby sa urobilo 
všetko, čo bolo naprojektované a povolené stavebným 
povolením. Po piatich rokoch a ďalších tonách ulo-
ženého odpadu sme opäť potrebovali teleso skládky 
rozšíriť.
Ing. Blažej Litva, konateľ spoločnosti  HATER 
HANDLOVÁ:
Investičné náklady predstavujú 125 tis. EUR,  z čoho 
110 tis. EUR je komerčný úver a 15 tis. EUR je spolu-
financovanie firmy HATER Handlová s.r.o.
Ak patríte k pamätníkom, určite viete, ako sa odpad 

ukladal v minulosti. Jama na odľahlom mieste, kam 
sa vozilo čokoľvek, občas sa niečo spálilo alebo zaviez-
lo zeminou. Technologický postup výstavby skládok  je 
dnes veľmi zložitý a proces ukladania odpadu musí 
byť ekologický.  
Ing. Blažej Litva: Technológiu ukladania odpadu 
stanovuje zákon. Veľmi zjednodušene sa to dá pove-
dať takto: pod skládkou musí byť minerálne tesnenie, 
kvôli ochrane spodných vôd sa ukladá HTP fólia, 
povrch tvorí drenážna vrstva štrku.

Terénne úpravy sa začali na prelome mesiacov marec-
-apríl. Ak bude vhodné počasie, práce na rozšírení 
telesa skládky by mali byť ukončené do konca roka 
2009. Rozšírenie skládky umožní uložiť 80 – 90 tis. 
ton odpadu. A to nám vydrží približne na 6 rokov.

Zákon nie je prísny len čo sa týka ukladania odpadu. 
Od roku 2001 musí každý prevádzkovateľ skládky 
tvoriť finančné zdroje na rekultiváciu, teda vrátenie 
územia do pôvodného stavu. Čo ale so skládkami, 
ktoré tu boli už aj pred rokom 2001?
Ing. Blažej Litva: Štát sa rozhodol uvoľniť finančné 
prostriedky na odstraňovanie starých environmen-
tálnych záťaží. Pretože naša skládka sa začala pre-
vádzkovať v roku 1996, mesto požiadalo o finančné 
prostriedky na jej rekultiváciu. Prvá časť prebehla 
v roku 2008,  o druhej časti sa rozhodne do konca 
tohto roku. Po rekultivácii bude prostredie uvedené 
do pôvodného stavu. Po niekoľkých rokoch asi nikto 
neuverí, že lúka, po ktorej sa prechádza, bola sklád-
kou odpadu.

Zhovárala sa: Dana Reindlová


