
V prvý jarný deň, v sobotu 21. marca, 
sme v prvom kole volili prezidenta SR. 
Zo 14 506 oprávnených voličov svoje 
právo využilo 5571 voličov, čo je 38,4 
percentná účasť. Platných hlasov bolo 
5533 (38,14%). Jednotliví kandidáti 
dosiahli v Handlovej takéto volebné 
výsledky:

Ivan Gašparovič        3396  hlasov
Iveta Radičová          1492  hlasov
Zuzana Martináková 323  hlasov
Milan Sidor               94  hlasov
František Mikloško   88  hlasov
Dagmara Bollová     79  hlasov
Milan Melník             61  hlasov 

Ako ste spokojný s volebnou 
účasťou?
Priebeh volieb bol u nás hladký, no 
úprimne poviem, očakával som vyššiu 
účasť. S 38,4 percentami sme hlboko 
pod celoslovenským priemerom. 
Bola účasť v jednotlivých okrs-
koch porovnateľná, alebo boli aj 

veľké rozdiely?
Mali sme naozaj rôzne výsledky, od 15 
až po 55 percent. 
Vo volebných miestnostiach sa 
robila aj štatistika voličov do 25 
rokov a prvovoličov? 
Volebná účasť mladých ľudí vo veku 
18-25 rokov bola 16 percentná. Čo 
sa týka prvovoličov, len jedna tretina 
z nich využila svoje právo ísť po prvý-
krát voliť. Pre túto štatistiku sme sa 
rozhodli preto, že sme chceli vedieť, 
aký majú mladí Handlovčania záujem 
o veci verejné. 
Sme pripravení na 2. kolo prezi-
dentských volieb?
My sme na druhé kolo pripravení, 
okrsky ako aj komisie zostávajú také 
isté, ako v prvom kole. V týchto dňoch 
sme začali s prípravami na voľby do 
európskeho parlamentu.
Za rozhovor ďakujeme prednos-
tovi MsÚ Handlová Ing. Jozefovi 
Tonhauserovi.
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Máme za sebou 1. kolo voľby prezidenta 

Banský náučný 
chodník v Handlovej
S myšlienkou vybudovania Banského 
náučného chodníka prišiel Handlovský 
banícky spolok, ktorý o spoluprácu 
požiadal Mesto Handlová. Zámerom 
tejto iniciatívy je vybudovanie náuč-
ného chodníka, mapujúceho históriu 
banskej činnosti ako aj krásu okolitej 
prírody, flóry a fauny našich lesov 
a vôd. Banský náučný chodník s 

dĺžkou 9,5 km, s 13 stanovišťami 
a 2 oddychovými zónami je určený 
pre širokú turistickú verejnosť. Bude 
slúžiť ako jedna z možností aktívneho 
odpočinku. Návštevníci/turisti sa 
v lone prírody oboznámia s históriou 
baníctva Handlovej a jej okolia, aktív-
ne si zašportujú a zároveň prispejú 
k atraktívnejšiemu vzhľadu prírody 
odobratím nájdených odpadkov. 

Mesto Handlová požiadalo nadáciu 
EKOPOLIS v rámci výzvy „Zelené 

oázy 2009“ o poskytnutie grantu na 
realizáciu zámeru vybudovania tohto 
náučného chodníka. Projekt bol 
vyhodnotený ako úspešný a podporený 
sumou 4315,21 eur (130 000,- Sk), 
ktorá bolo v tomto ročníku „Zelených 
oáz“ najvyššou pridelenou čiastkou na 
projekt. Mesto Handlová a Handlovský 
banícky spolok podporia vybudovanie 
náučného chodníka aj vlastnými 
finančnými prostriedkami a tiež dob-
rovoľníckou činnosťou. 

(pokračovanie na str. 10)

Pozvánky 
Primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba zvoláva 
mestské zastupiteľstvo na 

stredu 29. apríla 2009 o 14.00 h do 
veľkej zasadacej miestnosti MsÚ.

Rokovania MsZ sú verejné.

Primátor mesta Handlová pozýva 
občanov mesta Handlová 

na verejnú diskusiu, ktorá sa bude 
konať v stredu 15. apríla 2009 

o 16.00 hod. v jedálni ZŠ Školská. 
Verejná diskusia, dozviete sa viac.

Veľkonočné 
prázdniny 

sa začínajú 9. apríla 2009 (štvrtok) 
a končia 14. apríla 2009 (utorok). 

Vyučovanie sa začína 15. apríla 
2009 (streda). Počas prázdnin sú 

v prevádzke všetky elokované triedy 
materskej školy.

Čakajú nás platby daní

Koncom mesiaca marec a začiatkom 
apríla sa začali roznášať platobné 
výmery za daň za psa, daň z ne-
hnuteľnosti a miestny poplatok za 
komunálny odpad. Okrem toho sa 
poplatníkom doručujú aj výzvy za 
nedoplatky na príslušných daniach. 
Stav nedoplatkov je spracovaný k 31. 
1. 2009. Ak ste úhradu vykonali po 
tomto termíne, výzvu považujte za 
bezpredmetnú. 
Poplatník, ktorý neobdrží platobný 
výmer do 10. apríla tohto roku, by 
sa mal prísť informovať na Mestský 
úrad v Handlovej, prízemie – č. dverí 
7, prečo mu nebolo rozhodnutie 
o vyrubení poplatku doručené. 
Odporúčame, aby si občania zá- 
sielku prevzali, nakoľko odmietnutá 
zásielka sa považuje za doručenú, len 
s tým rozdielom, že sa o jej obsahu 
nedozvedia, pričom povinnosti úhrad 
plynú. Pracovníci mesta platobné 
výmery a výzvy doručia na adresu 
bydliska. 
Upozornenie na záver: Neplaťte 
daň doma pri preberaní písomnosti. 
Úhradu vykonajte výlučne na pošte 
alebo do pokladne na Mestskom 
úrade v Handlovej a to najneskôr do 
konca apríla 2009.

Bude sa plaváreň 
rekonštruovať? 
V júli 2008 podalo Mesto Handlová 
projekt s názvom „Rekonštrukcia roz-
vodov tepla Plavárne mesta Handlová, 
s cieľom úspory energie“ na Úrad 
vlády SR. Finančné prostriedky na 
realizáciu projektu prostredníctvom 
Nenávratného finančného príspevku 
boli žiadané z Nórskeho finančného 
mechanizmu, kde Úrad vlády SR 
plní funkciu Národného kontaktného 
bodu.
Dňa 19.marca 2009 sa konala ob- 
hliadka miesta realizácie, t.j. Plavárne 
mesta Handlová, za účelom zhodno-
tenia vhodnosti projektu. Nór Johan 
Knudsenn, ako externý hodnotiteľ 

projektov, bol vyslaný Ministerstvom 
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva 
k obhliadke a následnému vypraco-
vaniu hodnotiacej správy, ktorá bude 
jedným z faktorov úspešnosti projektu. 

Spolu s pánom Knudsennom prišiel 
externý hodnotiteľ Úradu vlády SR Doc. 
Ing. Igor Bodík, PhD. Vyhodnotenie 
úspešnosti projektu sa očakáva 30. 
apríla 2009.


