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Matúš  Ličko
Ján  Ľahký
Daniel  Dej
Lukáš  Maródi

Sára  Čevelová
Kristína  Vlková
Lea  Bošková
Tamara  Partlová
Jessica  Cabaníková
Sofia  Cabaníková
Dominika  Oláhová

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov

sa v mesiaci marec 2009 dožili

Mária  Brullová
Emília  Hutyrová
František  Kovács
Mária  Hudecová
Jozef  Barta
Helena  Hianiková
Margita  Vojtelová
Viliam  Hock
Klára  Kuželová
Vladimír  Jonáš
Irma  Fullajtárová
Mária  Babačová
František  Martinka
Ladislav  Šimon
Irena  Čiková
Anna  Bihariová
Margita  Čevelová
Anna  Antalová
Pavel  Putera
Pavel  Janda
Fridrich  Fehér
Mária  Králová
Mária  Struhárová
Július  Dudáš
Anna  Hlubová

Narodené detičky
február - marec 

13. feruára 2009 prijal primátor mesta 
petíciu obyvateľov bytových domov na 
Ul. Dimitrovova, Údernícka a Lipová, 
predmetom ktorej bol nesúhlas s vý-
stavbou bytového domu na súčasnom 
detskom a basketbalovom ihrisku, ako 
aj nesúhlas s vybudovaním prístupovej 
cesty k stavbe medzi domami. O petícií 
informoval poslancov na MsZ 26.2.2009, 
písomne odpovedal občanom 9.3.2009, 
kde ich oboznámil s odbornými stano-
viskami. V opodstatnených požiadavkách 
bolo občanom vyhovené. Došlo k zmene 
umiestenie komunikácie a poslanci 
schválili zámer výstavby s celkovými 
nákladmi 2 215 065,60 eur, pričom 
dotácia MVRR SR bude vo výške 25 % a 
úver ŠFRB (úrok 1 %) vo výške 75 %.

Prečo v našom meste stavať a pre-
čo práve v tejto lokalite?
Poskytnúť občanom mesta kvalitné 
ubytovanie je jednou zo samosprávnych 
funkcií a hľadanie možností ich realizá-
cie je v našom meste zložité z niekoľkých 
dôvodov. Od roku 2005 sa uskutočňuje 
monitoring intravilánu a extravilánu 
Mesta Handlová spracovaný v spolu-
práci so Štátnym geologickým ústavom 
Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v Bratislave. 
Cieľom je zistiť, ktoré lokality sú vhodné 
na budovanie obytných domov. Odborné 
merania dokazujú, že v našom meste 
je množstvo pozemkov, ktoré majú 
svahové poruchy a preto je na nich 
možná len veľmi obmedzená výstavba. 
Ďalším dôvodom sú vlastnícke práva k 

pozemkom. Mesto Handlová má vo svo-
jom vlastníctve 6,2 % pozemkov. Ostané 
sú majetkom Štátneho pozemkového 
fondu, resp. súkromným majetkom. 
Finančne výhodné je preto stavať obytné 
domy prioritne v oblastiach, ktoré sú 
vo vlastníctve mesta. Vybrané územie 
vyhovuje z hľadiska geotechnických 
a hydrogeologických pomerov i z hľadis-
ka vlastníckych práv. 

Pri rozhodnutí o situovaní bytového 
domu na Ul. Dimitrovova mesto zohľad-
ňovalo nielen tieto kritériá. Situovanie 
bytových domov je v blízkosti už vybu-
dovaných inžinierskych sietí a architek-
tonické a technické riešenie objektov 
rešpektuje terénne danosti jednotlivých 
pozemkov, prístupové komunikácie 
a okolitú, už existujúcu zástavbu v danej 
lokalite. Domy budú osadené tak, aby 
svojou polohou negatívne neovplyvňovali 
oslnenie a osvetlenie už jestvujúcich 
objektov (v zmysle STN 73 43 01).

Prídeme o ihrisko? 
Áno. K dnešnému dňu eviduje mesto 
Handlová viac ako 400 žiadostí o byt.
Ihrisko, ktoré je súčasťou tejto štvrte 
už viac ako 40 rokov bolo budované 

svojpomocne a v súčasnej dobe nespĺňa 
ani jedno zo zákonných kritérií na jeho 
prevádzku. Dnes je v zlom technickom 
stave, spevnená plocha vykazuje sieťový 
rozpad asfaltu, údržba plochy a staveb-
ných konštrukcií nespĺňa požiadavky 
odvodnenia, hygieny a bezpečnosti. 
Bohužiaľ v uvedenej lokalite narastá 
i priestupková aktivita mládeže. 
Ihrisko v uvedenej lokalite nie je výnim-
kou a mesto Handlová zrejme bude 
musieť pristúpiť i k zrušeniu ďalších 
ihrísk (z monitoringu v minulom roku 
vyplýva, že na území mesta je viac 
ako 80 ihrísk), samozrejme s tým, že 
zachovanie športovísk v meste na inej 
kvalitatívnej úrovni bude v rámci mož-
ností podporovať. 

Aké byty sa budú stavať?
Každý bytový dom má dva vchody a v kaž-
dom vchode sa nachádza 11 bytových 
jednotiek Jeden nájomný bytový dom 
obsahuje celkovo 6 jednoizbových a 16 
dvojizbových bytov, vrátane spoločných 
častí a spoločných zariadení domu. 
Bytové domy budú mať štyri podlažia (tri 
nadzemné podlažia + obývateľné pod-
krovie so šikmou strechou ), bez podpiv-
ničenia a bez výťahových zariadení. 

Mesto Handlová v spolupráci 
s Help, n. o. organizujú

vzdelávacie kurzy akreditované  
Ministerstvom školstva SR

jazykové kurzy - anglický, 
nemecký, francúzsky pre začiatočníkov, 
mierne pokročilých a pokročilých;

počítačové kurzy pre začiatočníkov 
a mierne pokročilých. Kurzy sa otvárajú 
podľa záujmu občanov. Možnosť úhrady 
kurzu na dve splátky.

Bc. Dana Kmeťová
 046/519 25 50, 0905 88 48 13
E-mail: kmetova@handlova.sk

Handlová úspešná v čerpaní 
prostriedkov z fondov EÚ

Projekt rozvoja služieb 
starostlivosti o skupiny 
občanov Mesta Handlová 
ohrozené sociálnym 
vylúčením, s prioritou 

na rómsku komunitu bude realizovaný 
v meste Handlová v období od 1.4.2008 
do 31.03.2010. Prostriedky boli získané 
z Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia. Celkový rozpočet na 
projekt je 68 265,29 eur (2 056 320,00 
Sk), mesto Handlová z vlastných zdrojov 
prispeje vo výške 3 412,87 eur (102 816,00 
Sk). Podrobnosti o projekte nájdete na 
stránke mesta www.handlova.sk/terénna 
sociálna práca  a na Sociálnom odd. mesta 
Handlová. Úspešný projekt je však len 
pokračovaním nikdy nekončiacej práce 
ľudí, ktorí denne žijú aj životy iných. Čo 

všetko sa udialo v sociálnej oblasti za 
posledné obdobie? Pripravili sme pre vás 
na pokračovanie.

Viac terénnych pracovníkov
V novembri 2008 sa na 
základe výberového konania 
rozšírilo zloženie terénnych 
sociálnych pracovníkov 
o asistentku Janku Pavlíkovú. 
Terénni sociálni pracovníci 

(TSP) vo svojom pôsobení úzko spolu-
pracujú s inštitúciami a organizáciami na 
mestskej i okresnej úrovni, s občianskymi 
združeniami, neziskovými organizáciami 
a pod. Pravidelne vykonávajú sprievod detí 
do škôl. Vykonávaním následnej kontroly 
sa podarilo u mnohých detí zlepšiť školskú 
dochádzku. 
Deti z rómskej komunity 
navštevujú škôlku
Terénni sociálni pracovníci úzko spolu-
pracujú s MŠ SNP, elokovanou triedou 

na ulici Mostná, kde tretí rok úspešne 
prebieha projekt, na základe ktorého viac 
ako dvadsať detí z lokality Baníckej kolónie 
navštevuje materskú školu. Prvé výsledky 
už vidieť. Podstatne sa zlepšila ich pripra-
venosť na vstup do školy. 

Zdravie detí
Rovnako úzko 
spolupracujú 
s lekármi, 
najmä pediatrami, a dohliadajú na 
pravidelnú účasť rodičov s deťmi na 
očkovaní a preventívnych prehliadkach. 
V rámci tejto oblasti sa zapojili aj do výzvy 
„Zdravie Rómov 2009“, s cieľom vytvoriť 
pracovné miesto – terénneho zdravotného 
pracovníka. I keď projekt nebol vybraný, 
Nadácia otvorených dverí vysoko ocenila 
úroveň projektu a ponúkla asistentom 
TSP bezplatné vyškolenie v oblasti hygieny, 
starostlivosti o deti a domácnosť, zdravého 
životného štýlu. Viac v budúcom čísle HN. 

Nové byty na 
Dimitrovovej 


