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Richard  Držík
Michal   Držík
Matúš  Zdenek
Gabriel Jakub Kurinec
Jakub  Juráš
Oliver  Babiar
Peter  Neuschl
Sára  Barišič
Karin  Kovácsová
Diana  Prosbová
Gréta  Karáseková
Sára  Pukačová 
Terézia  Masopustová
Gabriela Viktória Dujsíková
Emma  Morvayová
Sofia  Olle

Jubilanti 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa 

v mesiaci máj dožili

Marta  Korbačková
Anastázia  Huljaková
Mária  Santorisová
Elena  Geletová
Mária  Luptáková
Stanislav  Baran
Mária  Sýkorová
Cyril  Hrbáčik
Jozef  Tóth
Karol  Javorský
Eugen  Čierny
Oľga  Gűrtlerová
Mária  Polovinčáková
Jaroslav  Miklánek
Ondrej  Mikula
Anton  Ďuriš
Štefan  Kraus
Katarína  Horváthová
Ján  Anjel
Alžbeta  Albertová
Ladislav  Árendáš
Katarína  Tóthová
Helena  Horváthová
Jozef  Uramovský
Mária  Dinterová

Referát obradov MsÚ

Narodené detičky
apríl - máj

Z rokovania 
poslaneckého zboru
(pokračovanie zo str. 3)
Nakoľko nie všetci vlastníci garáží 
majú geometrickým plánom vyčlenený 
pozemok len pod stavbou, na schvále-
nie boli predložené len pozemky pod 
stavbami zapísané v katastri nehnu-
teľností. Poslanci schválili Zmluvu 
o zriadení záložného práva k budove 
Podnikateľského inkubátora v prospech 
záložného veriteľa Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného podnikania 
s výškou zálohy 1 310 000 eur (39 465 
060,00 Sk) stanovenou na základe zna-
leckého posudku. (Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného podnikania 
vyzvala Mesto Handlová na predloženie 
dokumentácie potrebnej k vypracovaniu 
nových zmlúv a to dokladov preukazujú-
cich súčasnú hodnotu majetku nadobud-
nutého v rámci projektu budovania PI). 
Nakladanie s majetkom mesta uzavreli 
poslanci schválením ďalších dvoch poži-
adaviek občanov.
Poslanci vzali na vedomie informatívne 
správy o výsledkoch hospodárenia za rok 
2008  mestských organizácií - domu kul-
túry,  mestskej knižnice a plavárne, mes-
tských obchodných spoločností - HATER 
Handlová, s.r.o., MsBP a  neziskových 
organizácií Mesta Handlová Help, n.o., 
Jazmín, n.o., Asterion, n.o. , predložené 
ich riaditeľmi.  

Informatívnu správu o výsledkoch 
hospodárenia mesta, škôl a školských 
zariadení za rok 2008 a  záverečný účet 
Mesta Handlová predložila vedúca ekono-
mického oddelenia MsÚ. K záverečnému 
účtu mesta poslanci zobrali na vedomie 
i stanovisko hlavnej kontrolórky. Tá pred-
ložila poslancom i správu o výsledkoch 
vykonaných kontrol za I. štvrťrok 2009.
Schválená 1. úprava rozpočtu mesta na 
rok 2009 je reakciou na súčasnú globálnu 
hospodársku krízu. Výdavková časť roz-
počtu sa znižovala na základe odporúčaní 
krízového štábu, ktorý zriadil primátor vo 
februári  t.r. ako i prognóz  Ministerstva 
financií SR. Súčasná situácia bude mať 
výrazný dopad na výpadok podielových 
daní plynúcich do rozpočtov samospráv. 
Tento sa odhaduje zhruba na 500,- Sk 
na jedného obyvateľa mesta /obce ročne, 
čo predstavuje pokles približne o 7,4%.1. 
úprava rozpočtu teda znižuje podielovú 
daň v roku 2009 oproti pôvodnému  roz-
počtu o 9,2% (pôvodne 118 mil. Sk, po 1. 
úprave 108,5 mil. Sk), redukuje výdavky 
na zamestnancov MsÚ v  rámci rozpočto-
vaných výdavkov na nenárokovú zložku 
platov– odmeny, ruší plánované výdavky 
vo finančných výdavkových operáciách a.i. 
(kompletnú dôvodovú správu nájdete na 
www.handlova.sk). 
Poslanci schválil VZN č. 4/2009 o pla-
gátových plochách pre potreby volebnej 
kampane do Európskeho parlamentu. 
Mestu Handlová vyplýva zo zákona č. 

331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho 
parlamentu povinnosť vydať VZN. Jeho 
účelom je vymedziť plochy na verej-
ných priestranstvách v katastri mesta 
Handlová k umiestňovaniu volebných 
plagátov v čase volebnej kampane tak, 
aby vyhradená plocha zodpovedala 
zásadám rovnosti kandidujúcich politic-
kých strán a koalícií. V meste Handlová 
sú týmito plochami plagátová plocha 
na Ul. SNP pred Obchodným domom 
Jednota, na Poštovej ulici pred  poštou 
a na Prievidzskej ulici oproti predajni 
Mototechna. Prednosta MsÚ informoval i 
o organizačno – technickom zabezpečení 
volieb do Európskeho parlamentu, ktoré 
sa budú konať 6.6.2009.
V závere poslanci venovali pozornosť opti-
malizácii siete materských škôl v Meste 
Handlová. V súčasnej dobe má mesto 
päť pracovísk MŠ. Vzhľadom na výsledky 
zo zápisu detí na školský rok 2009/2010, 
kde mesto zaznamenalo o 45 žiadostí 
o umiestnenie detí do predškolského 
zariadenia menej, je tento počet škôlok 
vysoký a zariadenia by neboli efektívne 
využité. Od 1.9.2009 sa preto neotvorí 
pracovisko na MŠ Mostná. 
Primátor mesta neprijal žiadnu inter-
peláciu od poslancov a ukončil aprílové 
rokovanie až v neskorých popoludňajších 
hodinách. Kompletné uznesenia nájdete 
na www.handlova.sk  a aktuálne na 
vývesnej tabuli mesta pred MsÚ.

JP

Kolmé alebo priečne
V priebehu roku 2009 Mesto Handlová v 
prvej etape začalo budovať 32 parkovacích 
miest na Ul. ČSA a Mierové námestie z 
dôvodu výrazného dopravného zaťaženia 
týchto komunikácií. Snahou je zabezpečiť 
trvalú plynulosť premávky. Parkovanie 
začína byť v Handlovej problémom. 
Vyplýva to aj z vašich najčastejšie klade-
ných otázok.
V tomto roku sa s výstavbou parkovacích 
miest končí?
Budovanie ďalších parkovacích miest v 
iných lokalitách bude závisieť predovšet-
kým od disponibilného objemu finančných 
prostriedkov.
Prečo ste zvolili priečne parkovanie? 
Nebolo by kolmé vhodnejšie? Našlo by sa 
miesto pre viacero majiteľov áut.
Kolmé parkovanie na Ul. ČSA nie je 
možné realizovať z niekoľkých dôvodov:
1. podľa platných STN nie je možné 
budovať parkovacie miesta s kolmým/
šikmým státím v bezprostrednom 
susedstve s komunikáciou z dôvodu 
bezpečného vjazdu/výjazdu vozidiel,
2. v prípade budovania šikmých/kolmých 

parkovacích miest by došlo k zásahu 
do ochranného pásma toku Handlovky,
3. budovanie parkovacích miest so 
šikmým/kolmým státím by si vyžadovalo 
značne viac finančných prostriedkov ako 
je v súčasnosti dostupných, a to z dôvo-
du nutnosti výstavby oporných múrov, 
nakoľko terén v týchto lokalitách sa zvažuje 
smerom k toku Handlovky.
Pôvodne sa zvažovalo aj zjednosmernenie 
Ul. ČSA, čím by sa ušetrili prostriedky,  ale 
z dôvodu prípravy stavby ,,Malého obchva-
tu námestia“ (I/50 Handlová - centrum), 
ktorá bude trvať minimálne do decembra 
roku 2010, predpokladáme značné zvýše-
nie intenzity dopravy na tejto ulici. 
Aj keď mesto pristúpilo k budovaniu 
parkovacích miest, stále je to málo aj pre 
túto lokalitu. 
Hlavným dôvodom výstavby parkovacích 
miest na Ul. ČSA je predovšetkým zabezpe-
čiť plynulosť cestnej premávky na uvedenej 
komunikácii presunutím stojacich vozidiel 
mimo vozovku. Súčasne bude na komu-
nikácii trvalým zvislým dopravným zna-
čením zakázané státie spôsobom doteraz 
zaužívaným. V lokalite, ktorú spomínate, 
budú parkovacie miesta určené pre dva 

bytové domy. Nemôžeme občanom zakázať 
parkovanie vozidiel v dvorných častiach 
obytných domov. Určite každý by mal svoje 
vozidlo najradšej odparkované priamo pod 
vlastným oknom, čo je väčšinou jednodu-
cho nemožné. (V období, keď sa bytové 
domy stavali nebolo možné predpokladať, 
že v priemere každá domácnosť bude vlast-
niť motorové vozidlo.) Aj z tohto dôvodu 
nebudú v I. etape vybudované parkovacie 
miesta od križovatky z Ul. Mostná až po 
križovatku pri OD Jednota, avšak len po 
druhý bytový dom. To samozrejme nezna-
mená, že v nasledujúcich etapách by nebo-
lo možné vybudovať aj ostatné parkovacie 
miesta, avšak keďže poznáme správanie sa 
ľudí a vodičov, je veľká pravdepodobnosť, 
že tieto parkovacie miesta by ostali nevyu-
žité, nakoľko obyvatelia bytového domu pri 
OD Jednota nemajú prístup od Ulice ČSA, 
ale z dvornej časti, takže pravdepodobne 
nebude z ich strany vôľa tieto parkovacie 
miesta využívať.
Koľko finančných prostriedkov je potreb-
ných na vybudovanie jedného parkova-
cieho miesta?
1000 eur  
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