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Z rokovania 
poslaneckého zboru
Budeme mať o jednu škôlku 
menej, rozpočet mesta sa 
upravoval...

Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba 
otvoril rokovanie poslaneckého zboru 
smutnou správou. Riaditeľ Základnej 
školy Mierové námestie Mgr. Peter 
Šramko (1.1.1947 - 25.4.2009) 
navždy opustil svoju rodinu, priateľov, 
žiakov, svoju prácu v škole, ktorej 
venoval celý život. Minútou ticha a za-
pálenou sviečkou všetci prítomní vzdali 
úctu tomuto vzácnemu človeku.
Primátor mesta predložil poslancom 
na schválenie program rokovania s 13. 
bodmi.
V úvode JUDr. Roman Malček, konateľ 
spoločnosti REDOX s.r.o. Lučenec  a sú-
časne spracovávateľ projektu, predložil 
zámer budovania regionálneho centra 
zhodnocovania biologicky rozložiteľ-
ných odpadov (BRO). Poslanci schválili 
zámer a projekt bol predložený MŽP SR 
ako Riadiacemu orgánu pre Operačný 
program Životné prostredie. Pod 
zdanlivo komplikovaným názvom sa 
skrýva budovanie moderného  kom-
postoviska. Ide o fermentor, ktorý za 
určitých podmienok (teplo, vlhkosť 
a čas) zmení odpad z údržby verejnej 
zelene, kuchynský odpad, odpad zo 
separácie bioodpadu  a kaly z čističky 
odpadových vôd na kompost, prípadne 
alternatívne palivo. O tom, ako bude 
mesto úspešné v projekte, ktorého 
celkové náklady predstavujú 5 mil. eur 

z čoho  viac ako 260 tis. eur bude hra-
dených z rozpočtu mesta,  sa dozvieme 
po posúdení na Ministerstve životného 
prostredia SR. V prípade úspešnosti by 
sa s budovaním centra BRO malo začať 
v marci 2010 a bude slúžiť pre celý 
mikroregión. 
V bode nakladanie s majetkom mesta 
poslanci schválili Doplnok č. 1 k Vše-
obecne záväznému nariadeniu Mesta 
Handlová č. 2/2008 o zmluvných 
prevodoch vlastníctva majetku mesta. 
Poslanci tak dostali voľnejšie ruky 
v určovaní nižších cien pozemkov. 
Ceny pozemkov sa aj naďalej budú 
určovať na základe znaleckého posud-
ku s tým, že ak sa poslanci zhodnú, 
môže byť cena za pozemok aj nižšia 
ako 6,63 eur/m2 (predtým minimálne 
6,63 eur).
V ďalšom bode poslanci nepotvrdili 
svoje uznesenie zo zastupiteľstva z 
26.3.2009, ktorého výkon pozastavil 
primátor mesta v zmysle zákona 
o Obecnom zriadení, z dôvodu, 
že považoval zmluvy o budúcich 

kúpnych zmluvách na pozemky 
pod garážami v lokalite Krššáková 
pre mesto Handlová za nevýhodné. 
Na uvedenú lokalitu bola vyhlásená 
verejná obchodná súťaž, ktorá bola po 
rokovaní MsZ zrušená. Bol navrhnutý 
nový variant riešenia využitia pozem-
kov, pri ktorom sa zredukoval pôvodný 
počet 54 pozemkov na 30. Od októbra 
minulého roka  je schválený predaj 27  
pozemkov, ako náhrada pre majiteľov 
garáží nachádzajúcich sa v lokalite, 
ktorou povedie malých obchvat mesta 
(preložka  I/50 centrum). Ako to 
napokon bude vyzerať so zostávajúci-
mi pozemkami pod garážami v lokalite 
Ul. Krššáková bude zrejmé až po vypra-
covaní nového geometrického plánu. 
Poslanci v tomto bode rozhodli aj 
o odpredaji 16. pozemkov pod stavba-
mi garáží na Mostnej ulici za rovnakú 
kúpnu cenu, za akú boli predávané 
pozemky pod garážami v minulosti, t.j. 
6,6387 eur/m2 (200,- Sk/m2).

(pokračovanie na str.4)

Letné prázdniny 
sa blížia
Letné prázdniny sa začínajú 1.júla 
2009 a končia sa 31.augusta 2009. 
Posledný deň vyučovania pred zači-
atkom prázdnin je 30. jún 2009 
(utorok). Začiatok vyučovania po 
prázdninách je 2.september 2009 
(streda).

Materské školy počas 
letných prázdnin

Mesiac júl 2009 
V prevádzke budú triedy na Ul. SNP, 
ostatné triedy budú mať prerušenú 
prevádzku.
Mesiac august 2009
V prevádzke budú triedy na 
Morovnianskej ceste, ostatné triedy 
budú mať prerušenú prevádzku.

Všetkým prajeme krásne prázdniny, 
veľa zábavy, oddychu a dobrej nálady. 

O jednu škôlku menej
Od 2.septembra 2009 (streda) budú 
v prevádzke všetky triedy a pracovis-
ká materskej školy okrem tried na 
Mostnej ulici. Triedy na Mostnej ulici 
sa v školskom roku 2009/10 neotvo-
ria. Dôvodom zrušenia týchto tried je 
zníženie počtu detí v materskej škole 
v novom školskom roku.  Všetky deti, 
ktoré navštevujú v súčasnosti triedy 
na Mostnej ulici, budú zaradené do 
ostaných tried MŠ.
Taktiež Súkromné jasle „Ovečka“ 
budú presťahované do priestorov 
bývalej MŠ na Dimitrovovej ulici. 

Aj Handlová je kúskom 
planéty Zem
Tradičné podujatie Deň Zeme vstúpilo 27. apríla do 
svojho okrúhleho piateho ročníka. Pripraviť zaujíma-
vé prezentácie o tom, čo všetko zdanlivo nepoužiteľné 
sa tvorivo použiť dá, sa mohli presvedčiť Handlovčania 
priamo na námestí. Organizátori projektu ZŠ Školská, 
Mesto Handlová, HATER Handlová s.r.o. a  Dom kul-
túry mesta Handlová pripravili pre detských návštev-
níkov množstvo aktivít, súťaží, hier a infostánkov so 
zameraním na ochranu životného prostredia.
Tento rok sa do podujatia zapojili všetky školské 
zariadenia na území mesta Handlová (materské 
školy, Materské centrum Lienka, všetky základné 
školy, Špeciálna základná škola, Základná umelecká 
škola, Spojená stredná škola, Gymnázium, Súkromná 
stredná odborná škola, Detský a mládežnícky parla-

ment). Každá škola svojimi 
aktivitami prezentovala svoj 
postoj k životnému prostre-
diu a jeho ochrane. Súčasťou 
podujatia bolo aj čistenie 
a úprava Handparku, ktorú 
pripravil Detský a mládež-
nícky parlament Handlová. 
V rámci pódiového programu 
sa predstavili žiaci ZŠ Mierové 
námestie s ukážkou potra-
vinovej pyramídy a v závere 
programu vystúpila populár-
na speváčka Mária Čírová.
Všetkým zúčastnením ďaku-
jeme a dovidenia o rok. 

Petra Matiašková
organizátor, ZŠ Školská


