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MsP informuje o novom 
cestnom zákone
Nový zákon o cestnej premávke č. 8/2009  Z. z., nadobudol 
platnosť 1. februára 2009 a zásadným spôsobom upravuje 
pravidlá cestnej premávky. Nie sú to len avizované zmeny 
ako maximálna povolená rýchlosť v obci 50 km/h, celoročné 
svietenie či zvýšené hranice maximálnych pokút. Zmien je 
podstatne viac a týkajú sa i oprávnení pre obecné polície . 
Obecné polície  mali doposiaľ oprávnenie v statickej doprave 
riešiť priestupky, ktoré boli spáchané vodičmi, ktorí neupo-
slúchli  zákaz vyplývajúci z úpravy cestnej premávky vykona-
nej dopravnými značkami alebo dopravným zariadeniami. 
Podľa nového zákona sa rozšírili právomoci v oblasti cestnej 
premávky aj obecným políciám. Vodiči pozor, aj mestský 
policajt vás už môže riešiť za niektoré priestupky, za ktoré 
doposiaľ nemohol, taktiež vás môže zastaviť, ak sa dopustíte 
priestupku. MsP Handlová používa technické prostriedky na 
zabránenie odjazdu vozidiel tzv. papuče len minimálne, ale 
použitá môže byť pri všetkých priestupkoch. Veľkým pomoc-
níkom pri objasňovaní priestupkov je kamerový systém, 
ktorý má MsP Handlová k dispozícii. 
A čo si mestskí policajti budú v budúcnosti najviac 
všímať a na ktorých miestach v Handlovej?
-     Parkovanie na chodníkoch, kde musí zostať voľné mies 
       to aspoň 1,5 m, (najmä centrum mesta, za Špeciálnou  

       školou, po rozšírení parkovacích miest aj sídliská) 
-     Státie na priechodoch pre chodcov a vo vzdialenosti   
       menšej ako 5 metrov od priechodu, 
       (centrum, hlavná cesta)
-      Státie v úrovni križovatky (centrum, pri hoteli Baník)
-      Parkovanie na miestach pre zdravotne postihnutých  
       (COOP Jednota, Billa)
-      Na miestach, kde je zastavenie, státie alebo vjazd 
       vozidiel zakázaný (Podnikateľský inkubátor, Dom   
       kultúry a iné) 
-      Parkovanie vozidiel v uliciach mesta na trasách MHD 
-      Parkovanie na verejnej zeleni (najmä sídliská)

A na záver ešte jedno upozornenie. Väčšina vodičov si všimla, 
že Policajný zbor nakúpil a ešte bude nakupovať nové mera-
če rýchlosti. V nedávnej minulosti mali merače rýchlosti len 
dopravné inšpektoráty, ktoré vykonávali takéto merania. 
V blízkej budúcnosti bude častým javom meranie rýchlosti 
aj zo strany príslušníkov Obvodných oddelení policajného 
zboru. Výnimkou nie je ani OO PZ v Handlovej, kde už 
tiež majú takýto laserový merač rýchlosti. Okrem rýchlosti 
zaznamenáva na veľkú vzdialenosť i detail vodiča, takže sa 
dá ľahko preukázať aj napríklad to, že vodič je nepripútaný, 
alebo že za jazdy telefonuje. Takže ešte raz, vodiči jazdite opa-
trne a podľa predpisov, čím môžete ušetriť nemálo peňazí.  
Odporúčame vám preštudovať si nový zákon (č. 8/2009 Z. z.)  
na internete, napr. aj na stránke  www.minv.sk.   

Bezplatná pomoc pri vypi-
sovaní daňových priznaní 
pre dôchodcov

Turisticko-informačná kancelária 
v Podnikateľskom inkubátore na 
Námestí baníkov  (prízemie vpravo) 
ponúka možnosť bezplatného vyplne-
nia daňového priznania pre dôchod-
cov. Tlačivo na Daňové priznanie 
nájdete v TIK. 
UPOZORNENIE: Je potrebné  priniesť 
si občiansky preukaz a potvrdenie 
o príjme. Zákonná lehota na podanie 
Daňového priznania je do 31.3.2009. 
Do 20.03.2009 zabezpečuje TIK doru-
čenie Daňových priznaní na Daňový 
úrad v Prievidzi. 
Otváracie hodiny TIK pre verejnosť: 
Denne  PO - PI : od 9.00 do 15.30 
hod.
Tel.: 046 5186 102

O Z N Á M E N I E

Mestský bytový podnik Handlová s. 
r. o., oznamuje vlastníkom bytov, 
že v zmysle zmluvy o výkone správy  
a  zverejnenia  Štatistického úradu 
SR  zvyšuje poplatok za správu bytov 
o mieru inflácie za rok 2008 o 4,6 
%, s platnosťou od 1.4.2009 (platby 
v mesiaci marec 2009) nasledovne: 
                                      

Výška poplatku za správu
Byty I. kategórie 
3,13 eur/mesačne
Byty II. kategórie                 
2,43 eur/mesačne
Byty Banská kolónia             
0,69 eur/mesačne

Zároveň vám oznamujeme, že popla-
tok za správu bytov bude upravovaný 
každoročne o mieru inflácie zverejne-
nú Štatistickým úradom SR .

Krátke správy z MsÚ
Verejná diskusia, Nová Lehota, 
11.2.2009
Primátor sa stretol s obyvateľmi 
mestskej časti v Dome kultúry v Novej 
Lehote. 
Úvod patril rekapitulácii za predošlý 
rok. V mestskej  časti boli preinves-
tované prostriedky vo výške viac ako 
15 435,17 eur (465 tis. Sk). Boli 
použité na dobudovanie - čistenie 

priestranstiev za pomoci aktivačných 
pracovníkov - kosenie, strihanie, 
hrabanie, vývoz konárov, čistenie 
rigolov, čistenie zastávok, zber odpad-
kov, úprava štrkovej plochy, opravu 
mostov a zábradlí, oprava vstupnej 
komunikácie, zriadenie autobusovej 
plochy, oprava vodovodov a realizácia 
mestského rozhlasu. Obyvateľov Novej 
Lehoty potešilo zriadenie autobusovej 
zastávky priamo v centre mestskej 
časti. Dvojhodinové stretnutie prinieslo 

i niekoľko nových požiadaviek, ktoré sa 
budú postupne plniť.  

V marci dve výnimočné pečiatky
9. marec 2009, Krst pečiatky k nedoži-
tým 75. narodeninám Jurija Gagarina. 
(návrh akad.mal. Rudolf Cigánik)
27. marec 2009, Krst príležitostnej 
pečiatky pri príležitosti založenia oppi-
da. (návrh akad.mal. Rudolf Cigánik)
Viac info nájdete aktuálne na 
www.handlova.sk

JP

Mesto Handlová chce 
minimalizovať dopady krízy 
na rozpočet
Primátor Handlovej Ing. Rudolf Podoba, 
zriadil v mesiaci február pracovnú skupi-
nu, ktorá bude prijímať opatrenia súvi-
siace s dopadmi spôsobenými finančnou 
krízou na vývoj rozpočtu mesta.
Pracovná skupina sa bude schádzať 
v trojtýždňových intervaloch a jej nápl-
ňou je vydávať odporúčacie stanoviská, 
súvisiace s dopadmi globálnej finančnej 
krízy na vývoj rozpočtu, priebežne vyhod-
nocovať jednotlivé parametre jeho vývoja 
a navrhovať riešenia.

Cieľom je už na začiatku roka prijať 
také rozhodnutia, aby bola pripravená 
istá rezerva pre prípad zhoršujúceho sa 
vývoja príjmov bežného rozpočtu.

Podľa slov primátora mesta Ing. Rudolfa 
Podobu, intenzívne sa musíme zaoberať 
dopadmi nového fenoménu, ktorý 
nespôsobila ani Vláda SR, ani naša 
samospráva. Plány a zámery mesta 
schvaľované ešte v priebehu roka 2008 
však bude potrebné prehodnotiť. 

Za základný motív pripravovaných opa-
trení považuje primátor mesta šetrenie, 
ktoré bude smerovať predovšetkým 
dovnútra MsÚ a mestských organizácií. 
Do piatku 27.2.2009 všetci vedúci 
oddelení MsÚ, riaditelia mestských 
rozpočtových a neziskových organizácii, 
konatelia obchodných spoločností so 
100% účasťou mesta, pripravili rozpis 
svojich nevyhnutných výdavkov.  Tieto 
ukazovatele definujú, kde bude môcť 
samospráva v prípade potreby naakumu-
lovať prostriedky. 
Dôležitou súčasťou je naplnenie vlast-

ných príjmov mestského rozpočtu.  
Primátor mesta je presvedčený, že 
najlepšou odpoveďou na krízu, je pod-
pora domácej produkcie. Rozhodujúcou 
úlohou sa tak stáva zabezpečenie príjmov 
kapitálového rozpočtu a realizácia čo 
najväčšieho množstva rozvojových a in-
vestičných programov, ktoré nadobúdajú 
nový rozmer aj vo vzťahu k udržaniu 
zamestnanosti v Handlovej. 

Cieľom takýchto opatrení nie je vyvolávať 
paniku. Práve naopak. Sú zamerané na 
to, aby občania mesta získali istotu, že 
mesto je pripravené postarať sa o chod 
samosprávy a vyrovnať sa s následkami 
krízy. Najvyššou prioritou zostáva zabez-
pečenie výkonu samosprávnych funkcií, 
bezproblémový chod školských a sociál-
nych zariadení v pôsobnosti mesta. 

JP


