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Osvetlenie sa buduje 
v druhej etape

Poslanci vo februári rozhodli, že bezpečnosť občanov 
a  úspora energie stoja za to, aby sa v budovaní 
osvetlenia v meste pokračovalo. Pôvodne sa hovorilo 
o jednej etape zrazu sú dve, čím sa zvýšila potreba 
finančných prostriedkov na komplexnú rekonštruk-
ciu verejného osvetlenia. „Viac svetla“ do druhej etapy 
rekonštrukcie verejného osvetlenia prináša rozhovor 
s prednostom MsÚ Ing. Jozefom Tonhauserom.

Prečo poslanci rozhodli o ďalšej etape? 
Myslím, že rozhodol projekt, ktorý bol spracovaný 
a ktorý nám konečne ukázal skutočný stav nášho 
verejného osvetlenia. Poslanci po dlhej debate zvážili, 
že je to jedna zo stránok, ktorá ohrozuje zdravie a 
bezpečnosť občanov. Naviac akcia, ktorú sme roz-
behli v minulom roku „Osvetlíme si tmavé miesta“ 
zarezonovala medzi občanmi a už máme pozitívne 
ohlasy na osvetlenie miest, kde verejné osvetlenie 
nikdy nebolo.

Prečo sa navyšovala čiastka na realizáciu 
opravy osvetlenia?
Pôvodne sme počítali len s výmenou osvetlovacích 
telies nie svetelných bodov a výmenou tej časti kabe-
láže, ktorá bude v zlom stave. Projekt, o ktorom som 

hovoril hneď v úvode, však ukázal, že v havarijnom 
stave je toho oveľa viac. Niektoré svetelné body svojou 
životnosťou 50 a viac rokov boli pod hranicou tech-
nickej únosnosti. Určite si ešte spomínate na lampy, 
ktoré pri silnom vetre spadli na hlavnú cestu napr. 
na Prievidzskej ulici či na Námestí baníkov. Vtedy sa, 
našťastie, nikomu nič nestalo. Ale riskovať to naďalej 
by bol hazard.

V akej fáze je rekonštrukcia verejného 
osvetlenia?
Zrekonštruovaná je Prievidzská ulica, Handpark 
a cintorín, ktorý sa dokončil ešte pred Sviatkom 
všetkých svätých. Osvetlila sa Ul. Železničiarska a  
k dnešnému dňu je po rekonštrukcii aj Ul.29. augusta 
s priľahlými zornými časťami, to znamená medzi 29. 
augustom a Partizánskou a východná strana Ul. 29. 
augusta smerom na  Žiar nad Hronom.

Ako sa bude pokračovať?
Druhá etapa rekonštrukcie bude trvať do októb-
ra 2010. Momentálne sa začínajú práce na Ul. 
ČSA  súčasne s budovaním parkovacích miest. 
Rekonštrukcia sa rozbieha aj na uliciach Údernícka, 
Dimitrovova a Poštová. Práce sú kontrolované v pravi-
delných dvojtýždňových intervaloch.

Je pravda, že sa bude robiť osvetlenie na 
Jednej studničke?
Nie na Jednej studničke, ale na strelnici. V letných 

mesiacoch chceme zrealizovať prívod elektrickej 
energie na strelnicu a do kynologického klubu tak, 
aby výkon postačoval aj pre realizáciu všetkých mest-
ských akcií, ktoré plánujeme v krásnej lokalite Jednej 
studničky.

Koľko nás to všetko bude stáť? 
V druhej   etape  verejného osvetlenia   na základe  
pozitívneho ohlasu od  občanov   mesta, ale aj 
dopravného  inšpektorátu z Prievidze bude dobudo-
vané  komplexné  osvetlenie  celého mesta v zmysle 
doplneného  projektu. Financovanie  II.  etapy zabez-
pečujeme  rovnakou   cestou   ako  v prvej   etape  
t.j. postupným  odkupovaním  akcií  spoločnosti 
FIN.M.O.S.  a.s. Bratislava. Na  základe  uvedeného sa 
jedná v druhej  etape o výšku investície  1.705 004,63  
eur. Celkovo, ak zrátame všetky prostriedky (1. etapa 
a 2. etapa)  2. 415 179,88 eur. Potrebné je tiež uviesť, 
že spoločnosť vlastne zhodnocuje majetok mesta. 

A čo s rozkopávkami?
Záverom by som chcel požiadať našich spoluobčanov 
o zhovievavosť pri rozsiahlych rozkopávkach častí ulíc 
a chodníkov. Nie všetko sa kvôli sadaniu hornín dá 
dať do pôvodného stavu okamžite. Ale dávam osobný 
prísľub, že všetko dáme do pôvodného stavu tak, aby 
mesto nebolo rozkopané ale naopak ešte krajšie. 
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Za čo platíme?
V dnešnej dobe, kedy sa musíme zmieriť s viacerý-
mi zmenami súvisiacimi s finančnou krízou, oveľa 
viac kontrolujeme svoje výdavky a pýtame sa, za čo 
vlastne platíme. Inak tomu nie je ani pri poplatku za 
komunálny a drobný stavebný odpad, ktorý vyrubuje 
mesto občanom. Čo sa z týchto peňazí financuje a čo 
za ne dostávame? Odpovedá Ing. Blažej Litva, konateľ 
HATER Handlová s.r.o.

Aká je úloha spoločnosti HATER Handlová vo 
vzťahu: mesto – občan – odpad?
Mesto založilo túto spoločnosť, aby vykonávala 
činnosti určené zákonom v oblasti nakladania s ko-
munálnym odpadom. Spoločnosť HATER Handlová 
s.r.o na základe zmluvného vzťahu vykonáva zvoz 
a uskladnenie komunálneho odpadu. Ďalšou dôleži-
tou činnosťou je prevádzkovanie separovaného systé-
mu pre mesto a celý  región handlovskej doliny.

To je všetko?
Zďaleka nie. Pre mesto vykonávame zber elektro-
odpadu, zdrojov osvetlenia, všetkých nebezpečných 
zložiek z komunálneho odpadu, mesačný zvoz veľko-
objemného odpadu, rozmiestnenie a zvoz vaňových 
kontajnerov z častí mesta, kde nie je možné umiest-
niť klasické nádoby na komunálny odpad, prevádzku-
jeme zberný dvor, likvidujeme čierne skládky...
Ako je to s financovaním?
Peniaze na všetky vyššie uvedené služby sa nahro-

madia v mestskej „kase“ z poplatku za komunálny 
a drobný stavebný odpad,  vyrubený  každoročne 
mestom všetkým občanom.

Ako sa peniaze z poplatku dostanú do vašej 
spoločnosti?
Po vykonaní  a odobratí dohodnutých prác a služieb 
vystavíme  za práce faktúru a  mesto nám tieto faktú-
ry následne  uhradí. 

Aká je situácia v našom meste v oblasti 
tvorby komunálneho odpadu? Prejavuje sa 
kríza aj tu?
Situácia je alarmujúca v tom, že každoročne množ-
stvo komunálneho odpadu narastá. Napríklad v roku 
2004 to bolo 4 640 ton a v roku 2008 už 5 920 ton 
a to od roku 2006 ročne separujeme približne 500 t. 
Tendencia v roku 2009 je taká, že po slabších mesia-
coch január a február už v mesiacoch  marec a apríl 
bolo v meste vyprodukovaného viac odpadu ako za 
porovnateľné obdobie predchádzajúceho roka. 

Ako sa odráža separovanie na znižovaní 
množstva komunálneho odpadu?
Separáciou sa nám len čiastočne darí znižovať nárast 
komunálneho odpadu. Osobne v nej stále vidím 
značné rezervy.

Nemali by sa ľudia nejako motivovať? 
Napríklad zvýhodniť tých, čo separujú?
Aj  napriek investičným nákladom na zakúpenie 
techniky určenej pre zber, je v porovnaní s inými 

mestami práve poplatok tým, čím sa snaží mesto 
motivovať ľudí. V roku 2007 bola upravená cena 
zvozu komunálneho odpadu. Výška bola stanovená 
na vtedajšiu menu 450,-Sk, pričom reálne náklady 
na separáciu boli 480,-Sk. Po zmene meny na euro, 
bola cena stanovená v prospech občana na 14,90 
eur. Nezvyšovala sa, ale naopak znižovala. Napríklad 
v Prievidzi je to cca 29 eur ( cca 880,-Sk). Každé 
riešenie má svoje plusy aj mínusy. V iných mestách 
majú rôzne motivačné prvky, žetóny, nálepky a po-
dobne. Ale aj na to, aby ste mohli motivovať ľudí, 
potrebujete peniaze. Mesto sa rozhodlo, že nepôjde 
do vyšších poplatkov. Bohužiaľ, finančné hľadisko je 
jediné, ktoré dnes všetkých zaujíma. I keď prioritne 
triedením chránime vlastne všetci najmä sami seba.

Prečo sú často kontajnery na separáciu plné?
Tu treba otvorene povedať, že  separácia je určená pre 
obyvateľov a nie pre drobné obchodné prevádzky. Tie 
si majú separáciu riešiť prostredníctvom vlastných 
nádob.

Je niečo nové v likvidácií trávy a konárov?
Začiatkom mesiaca máj mesto podalo projekt  na 
financovanie zariadenia, ktoré bude kompostovať 
zelený odpad. Ak bude mesto v projekte úspešné, 
s realizáciou by sa mohlo začať začiatkom budúceho 
roka. Problém trávy a konárov tak bude vyriešený 
nielen v meste ale aj v blízkom okolí. Dôležité je, že 
tento spôsob zneškodňovania bude mať minimálne 
dopady na životné prostredie. 
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