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Európsky parlament ...
...je jedinou európskou inštitúci-
ou, ktorú kreujú priamo občania 
prostredníctvom účasti na voľbách. 
Zúčastnite sa volieb do európ-
skeho parlamentu 6.júna 2009
h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u /
elections2009 default.htm?language=sk

Novinky 
pre handlovských seniorov
Nová legislatíva v sociálnej oblasti 
priniesla niekoľko zásadných i menej 
zásadných zmien a noviniek. Zmena 
neobišla handlovský Klub dôchodcov. 
Okrem zmeny názvu na Denné cent-
rum, sa rozširuje okruh návštevníkov 
centra na starých rodičov s vnukmi 
a vnučkami. K skvalitneniu služieb 
pre členov centra a občanov mesta je 
od 1. apríla 2009 k dispozícii každý 
prvý utorok v mesiaci, v čase od 8,00 
do 12,00 hod. v priestoroch denného 
centra Helena Šebová, referentka sociál-
neho oddelenia, ktorá bude poskytovať 
sociálne poradenstvo. Ak chcete stráviť 
príjemné stretnutia v Dennom centre 
so svojimi vnúčatami, kontaktuje Annu 
Magulovú, predsedkyňu Denného cent-
ra na tel. 0908 287 035.

Pripravuje sa nová 
kniha o Handlovej

V roku 2010 mesto Handlová oslavuje 
50. výročie udelenia štatútu mesto.
Pri tejto príležitosti sa pripravuje 
publikácia o meste pod patronátom 
PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc., 
bývalého riaditeľa Historického ústavu 
Slovenskej akadémie vied. Zapojte 
sa i vy do jej prípravy. Máte doma 
fotografie Handlovej? Kúsky histórie? 
Staré listiny? Bližšie informácie 
získate u prednostu MsÚ Ing. Jozefa 
Tonhausera na tel. čísle 519 25 33, 
prednosta@handlova.sk (ako pred-
met správy uveďte Kniha Handlová. 

Posledný februárový štvrtok sa zišli 
poslanci MsZ mesta Handlová tradične 
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ. 
Nakladenie s majetkom mesta bolo 
tentokrát rozdelené na 3 bloky. V prvom 
boli schvaľované odpredaje podľa 
starého VZN mesta, nakoľko až teraz 
nadobúdatelia doložili potrebné doklady 
(geometrické plány). Druhou skupinou 
boli tí, ktorých už síce zastihla platnosť 
nového VZN od 1.1.2009, a teda zmena 
cien, ale v rámci zachovania rovnakých 
podmienok pre všetkých občanov, ktorí 
svoje žiadosti na odkúpenie pozemkov 
pod garážami mohli podať až teraz, 
poslanci jednohlasne schválili odpredaj 
za ceny, aké mali aj okolité pozemky 
v roku 2002. (6,64 eur , t.j. 200,- Sk/ 
m2). Tretím blokom bolo zrušenie 
uznesení MsZ. Majitelia pozemkov od 
roku 2003 nevykonali prevod majetku 
na katastri a nejavia záujem o pozemky.

Predsedovia všetkých stálych komisii 
pri MsZ mesta Handlová (11) osobne 
predložili správy o činnosti komisii 
za predchádzajúci rok, ktoré poslanci 
zobrali na vedomie. Správy nájdete aj na 
www.handlova.sk/samosprava. Náčelník 
MsP Ing. Rastislav Tomanica predložil 
správu o činnosti MsP, v ktorej uviedol, 
že boli i na žiadosť občanov posilnené 
pešie hliadky v meste a vyhodnotil 
kamerový systém mesta ako veľmi 
efektívny. Počas minulého roka vďaka 
nemu došlo k odhaleniu viacerých 
protiprávnych konaní. Nastala i lepšia 
spolupráca so Štátnou políciou, kedy 
MsP vypomohla 96 krát. 

Poslanci schválili II. etapu rekonštrukcie 
osvetlenia v meste. Viac sa o tejto téme 
dozviete v májom vydaní Handlovských 
novín. Nové byty v našom meste stále 
chýbajú. Výstavbu 44 bytov na Ul. 
Dimitrovova preto poslanci jednohlasne 
schválili. (viac v samostatnom článku). 
Poslanci zvolili nových členov v Komi-
sii zdravotnej, sociálnej a verejného 
poriadku pri MsZ, Ľubomíra Kováča 
(výmena za MUDr. Patríciu Šimkovú), 
v Komisii výstavby, ÚP, ŽP a dopravy, 
Ing. arch. Jaroslava Izáka a v Komisii 
vzdelávania, práce s deťmi Mgr. Máriu 
Schwarczovú a Tibora Rosembergera, 
člena DaMP Mesta Handlová. Primátor 
v bode rôzne predložil poslancom 
Memorandum o spolupráci pri riešení 
dopadov finančnej a hospodárskej krízy 
na slovenskú spoločnosť medzi Vládou 
Slovenskej republiky a Združením miest 
a obcí Slovenska spolu s krokmi Mesta 

Handlová, ktoré majú zabrániť dopadom 
na rozpočet mesta. V závere poslanci 
schválili predĺženie prevádzkovania 
dočasnej nocľahárne v Meste Handlová 
do konca marca 2009 a primátor mesta 
informoval o vyhlásení urbanisticko 
architektonickej súťaže na spracovanie 
riešenia Námestia baníkov. Spolu bolo 
oslovených 12 renomovaných architek-
tov a s ideovými návrhmi sa budú môcť 
oboznámiť občania v mesiaci september 
2009. 

Vo štvrtok 27. marca poslanci 
v úvode rozhodovali o šiestich bodoch 
nakladania s majetkom mesta. V prvých 
dvoch neschválili žiadosti o odpredaj 
časti pozemkov. V treťom bode vyho-
veli žiadateľom o kúpu pozemkov pod 
garážami na sídlisku Morovnianska 
cesta. Rovnako bez výhrad schválili 
aj kúpu pozemku – časť chodníka 
na Železničiarskej ulici. V zmysle 
aktualizovaného geometrického plánu 
opätovne potvrdili kúpu pozemku za 
účelom zriadenia skládky bioodpadu. 
V poslednom bode sa schvaľovalo 
posledných desať pozemkov na výstavbu 
garáží v lokalite bývalej ZŠ Krššáková. 27 
pozemkov bolo pridelených prevodom 
ako náhrada za garáže na Poštovej 
ulici. Na ďalších 27 pozemkov mesto 
oslovilo občanov na základe ich žiadostí 
o pozemok. Nakoniec zostalo 10 voľ-
ných pozemkov, ktoré žiadatelia získali 
formou Obchodnej verejnej súťaže.
Vedúca odd. daní MsÚ Ing. Tatiana 
Molnárová predložila dve nové VZN. 
Prvým bolo Všeobecne záväzné 
nariadenie č.1/2009 o podmienkach 
predaja výrobkov a služieb na trhových 
miestach. Zosúladila sa tak mestská 
norma s platnou legislatívou a upravili 
podmienky predaja. Predaja na trhu sa 
týka aj druhé nové VZN č. 2/2009, ktoré 
upravuje Trhový poriadok mesta.

V poradí tretie všeobecne záväzné 
nariadenie, ktoré poslanci v tento deň 
schvaľovali, je VZN č. 3/2009 o vy-
braných druhoch sociálnych služieb 
na území mesta. Vo VZN sú v zmysle 
ustanovení zákona spracované podmien 
ky pre sociálne služby, ktoré je obec 
povinná poskytovať, prípadne zabezpečiť 
ich poskytovanie u iného poskytovateľa, 
pričom tomuto uhrádza náklady s tým 
spojené.

V rôznom Ing. Tatiana Molnárová pred-
ložila poslancom strategický dokument 
na odpredaj stavieb vo vlastníctve 
mesta. 

Pohrebné služby v meste Handlová 
budú v tomto roku drahšie o 4,6 per-
centa. Zmluvný partner mesta - spoloč-
nosť Parte zvýšila cenu v zmysle zmluvy 
o mieru inflácie stanovenú Štatistickým 
úradom SR, o čom informoval primátor 
mesta. V rôznom informoval o opatre -  
niach súvisiacich s hospodárskou krízou. 
Dnes sú už vyčíslené konkrétne položky, 
ktoré v sumáre predstavujú úsporu 
viac než 10 mil. Sk. V nasledujúcich 
mesiacoch treba počítať s poklesom 
podielových daní, ktoré tvoria najväčší 
príjem mesta. Pôjde o pokles 500 Sk na 
občana, čo predstavuje 7,4 %. Už v apríli 
sa bude rozpočet mesta upravovať na 
reálne hodnoty.

Na záver prednosta mestského úradu 
Ing. Jozef Tonhauser informoval o prie-
behu 1. kola volieb prezidenta a o prí-
prave eurovolieb. Poslanci schvaľovali 
aj jeden kuriózny bod programu. Zo 
zápisu pamätihodností nášho mesta bol 
vyčiarknutý kríž na bývalom baníckom 
cintoríne v Baníckej kolónii. Kríž totiž 
niekto ukradol. Kompletné znenie 
uznesení nájdete na  www.handlova.sk 
a aktuálne vždy aj na úradnej tabuly 

pred MsÚ.     
JP + Rd

Z rokovaní mestského zastupiteľstva


