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Výpadok vysielania 
mestského rozhlasu v Handlovej

Mesto Handlová oznamuje občanom, 
že v súčasnej dobe je z technických 
príčin odpojené vysielanie mest-
ského rozhlasu na uliciach Mostná, 
Prievidzská a Morovnianska cesta 
a nie je možné predpokladať presný 
termín opätovného spustenia vy- 
sielania.
Informácie z diania v meste nájdu 
občania na internetovej stránke 
mesta www.handlova.SK, plagátových 
plochách, v infotextoch RTV, DIGI a na 
úradnej tabuli pred MsÚ.
Za porozumenie ďakujeme.

Krátke správy z MsÚ  
8. apríl 
Mesto Handlová vyhlásilo výberové 
konania na riaditeľov škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Handlová z dôvodu ukončenia 
päťročného funkčného obdobia. 
Podmienky pre uchádzačov boli 
zverejnené na www.handlova.sk a na 
úradnej tabuli pred MsÚ. Prihlášky 
bolo potrebné zasielať do 30. apríla 
2009. O výsledkoch výberového kona-
nia budeme informovať v budúcom 
čísle Handlovských novín.
9. apríl 
Zverejnenie záverečného stanoviska 
- Regionálne centrum zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných odpadov  
Handlová 
Mesto Handlová obdržalo záverečné 
stanovisko z procesu posudzovania 
činnosti ”Regionálne centrum zhod-
nocovania biologicky rozložiteľných 
odpadov Handlová” (kompostovisko) 
vypracované Ministerstvom životného 
prostredia SR, odborom hodnotenia 
a posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, v súčinnosti s orgánom na 
ochranu zdravia - Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva v Prievidzi so 
sídlom v Bojniciach. Do záverečného 
stanoviska je možné nahliadnuť počas 
pracovnej doby v kancelárii Oddelenia 
výstavby, územného plánovania, dopra-
vy a ochrany životného prostredia, na 
č. d. 4 v budove MsÚ Handlová. 
14. apríl 
Začalo sa s výstavbou parkovacích 
miest v Handlovej
Mesto Handlová, v zastúpení Oddelenia 
výstavby, územného plánovania, dopra-
vy a ochrany životného prostredia, 
oznamuje občanom mesta Handlová, 
že v apríli sa začala realizácia stavby 
„Dopravné riešenie parkovacích 
miest na Ul. ČSA a Mierové námestie 
v Handlovej“, ktorá v I. etape rieši 
vybudovanie parkovacích miest z betó-

nových zatrávňovacích tvárnic na plo-
chách verejnej zelene v nasledovnom 
rozsahu: 
deväť pozdĺžnych parkovacích miest 
pred obytnými domami na ul. ČSA č. 
14 – 16 a ČSA č. 18 – 20,
päť kolmých parkovacích miest v zele-
nom páse medzi obytnými domami  na 
Ul. ČSA č. 14 – 16 a ČSA č. 18 – 20. 
Týmto žiadame všetkých občanov 
mesta a obyvateľov dotknutých byto-
vých domov na Ul. ČSA o súčinnosť 
tým, aby akýmkoľvek spôsobom nebrá-
nili realizácii stavby (napr. parkovaním 
motorových vozidiel v tomto úseku) za 
účelom zabezpečenia rýchleho priebe-
hu stavebných prác. Ďakujeme.
14. apríl 
Mesto Handlová zverejnilo Záverečný 
účet mesta za rok 2008 .
Svoje pripomienky mohli uplatniť 
fyzické a právnické osoby najneskôr 
do 28.apríla 2009. Poslanci schvaľovali 
záverečný účet na MsZ 29.4.2009 a zo-
brali na vedomie stanovisko hlavnej 
kontrolórky.  
15. apríl
Verejná diskusia  ZŠ Školská  - posun 
termínu začiatku stavby ,,Malý 
obchvat„. Vyberáme so stretnutia 
s občanmi, ktoré raz do mesiaca 
zvoláva primátor pre obyvateľov žijú-
cich v rôznych lokalitách mesta. Ako 

uviedol primátor, finančné prostriedky 
sú vyčlenené zo štátneho rozpočtu 
a Mesto Handlová si splnilo všetky 
potrebné záväzky. Začiatok investičnej 
stavby mešká, nakoľko Slovenská 
správa ciest (SSC) čakala na stanovisko 
Slovenského pozemkového fondu. 
V súčasnosti SSC vyhlasuje súťaž na 
zabezpečenie výstavby. Začiatok stavby 
sa tak presúva na jún t.r. Primátor 
mesta spomenul ďalšie projekty, ktoré 
sa budú v našom meste realizovať 
v tomto roku: výstavba soc. bytov v 
Baníckej kolónii, rekonštrukciu kana-
lizácie, vodovodov a plynových potrubí 
na Ul. Pekárskej, a následne aj opra-
va cesty v uvedenej lokalite (2010). 
Pokračuje aj realizácia prieskumného 
vrtu na Ul. Poštovej, kde došlo k mier-
nemu sklzu prác kvôli technickým 
problémom.
15. apríl 
Verejná vyhláška
Rozhodnutie o umiestení líniovej stavby 
- Dopravné riešenie parkovacích miest 
Ul. Údernícka, ČSA, Mierové námestie, 
Okružná, Morovnianska cesta, Mostná 
v Handlovej. Rozhodnutie je právoplat-
né 3 roky. Výstavba parkovacích miest 
bude realizovaná na etapy. V tomto 
roku sa budú realizovať parkovacie 
miesta na Ul. ČSA a Mierové námestie. 

Z činnosti Help, n.o.
V mesiaci apríl 2009 sme organizovali 
dva 24-hodinové kurzy: Základné kroky 
pri začatí podnikateľskej činnosti. Kurz 
sa realizoval pre nezamestnaných obča-
nov v rámci vzdelávania  a prípravy pre 
trh práce. Úspešne ho absolvovalo 30 
obyvateľov Handlovej a okolia. 
2.apríla 2009 sme otvorili 50 hodinový 
kurz nemeckého jazyka pre začiatoč-
níkov.
Pokračuje kurz anglického jazyka pre 
mierne pokročilých.
Záujemcovia o kurzy anglického, 
nemeckého, francúzskeho jazyka a po-
čítačov kontaktujte nás: 
046/519 25 50 alebo 0905 884 813 
kmetova@handlova.sk

Generálny pardon 
pre neplatičov
Stredoslovenská vodárenská prevádz- 
ková spoločnosť, a.s. oznamuje odbe-
rateľom, ktorí neplatia za odoberanie 
vody, prípadne odvádzanie odpadových 
vôd a nemajú uzatvorený zmluvný vzťah 
na odber vody príp. odkanalizovanie 
(tzv. čierni odberatelia), že od 1.4.2009 
do 29.5.2009 ponúka GENERÁLNY 
PARDON. Viac informácii na www.hand-
lova.sk  a na úradnej tabuli pred MsÚ.

Štatistické zisťovanie 
v meste Handlová
Štatistický úrad SR uskutočňuje v ter-
míne od 15. apríla do 25. mája 2009 
štatistické zisťovanie, ktorého cieľom 
je zistiť úroveň vybavenosti domácnosti 
informačnými a komunikačnými tech-
nológiami a schopnosť ich využívania. 
Poverený pracovník je povinný preuká-
zať sa osobitným poverením a všetky 
informácie, ktoré získa, budú použité 
výlučne na štatistické účely.


