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Mesto Handlová v súlade so Všeo-
becne záväzným nariadením Mesta 
Handlová č. 2/2008 o zmluvných 
prevodoch vlastníctva majetku 
mesta, podľa ktorého si vyhlaso-
vateľ vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky doručené návrhy v prípade, 
ak to uzná za vhodné a právo 
zmeniť alebo zrušiť súťaž, zrušilo 
Obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú 
dňa 10.marca 2009 s trvaním do 
25.marca 2009 vrátane. 

4.5.2009 
Upozornenie pre vlastníkov a 
správcov poľnohospodárskej pôdy -  
Povinnosť udržiavať trávnaté plochy 
kosením 
Obvodný pozemkový úrad v Prie-
vidzi ako orgán ochrany poľno-
hospodárskej pôdy upozorňuje na 
dodržiavanie zákona o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy  a zákona o rastlinolekárskej 
starostlivosti, v zmysle ktorých je 
každý vlastník, nájomca, užívateľ 
poľnohospodárskych i nepoľnohos-
podárskych pozemkov povinný vy-
konávať opatrenia proti rozširova-
niu burín, t. j. pravidelné udržiavať 
trávnaté plochy ich kosením.
Obvodný pozemkový úrad v Prie-
vidzi, ako orgán ochrany poľno-
hospodárskej pôdy bude vykonávať 
previerky plnenia cit. zákonných 
ustanovení. Ich nedodržaním 
sa vlastník  nájomca dopúšťa 

priestupku - § 25, resp. iného 
správneho deliktu - § 26 na úseku 
ochrany poľnohospodárskej pôdy, 
za čo budú ukladané finančné 
sankcie. 
Odd. výstavby MsÚ Handlová, kon-
takt: 046/ 519 25 13

4.5.2009 
Vyhlásenie zvýšené-
ho nebezpečenstva 
vzniku požiaru 
Okresné riadi-
teľstvo Hasičského 
a záchranného 
zboru v Prievidzi, 
spolu s Obvodným 
lesným úradom  
prehodnotilo situáciu v územnom 
obvode okresu Prievidza a z dôvo-
du predchádzania vzniku požiarov 
vyhlásilo čas zvýšeného nebezpe-
čenstva vzniku požiaru na lesných 
pozemkoch v územnom obvode 
okresu Prievidza od 30. 04. 2009 
do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru sú povinné fyzické 
aj právnické osoby dodržovať zása-
dy protipožiarnej bezpečnosti. 
Fyzickým osobám sa zakazuje  
najmä zakladať a udržiavať ohne, 
používať otvorený oheň, fajčiť alebo 
odhadzovať horiace alebo tlejúce 
predmety, vypaľovať porasty bylín, 
kríkov a stromov. 

13.5.2009
Verejná diskusia na Gymnáziu I. 
Bellu
Májové stretnutie primátora mesta 
s občanmi žijúcimi v lokalite ,,Hôr-
ky“ bolo predposledným stretnutím 

pred letnými prázdninami. Okrem 
požiadaviek občanov, ktoré sa týkali 
údržby komunikácií, presunov 
spojov MHD a riešenia dopravných 
priestupkov ich zaujímalo, čo sa 
bude diať s lokalitou Tri studničky. 

Pozemky nie sú vo 
vlastníctve mesta, 
no v tejto oblasti 
sa buduje jedno zo 
stanovíšť Banského 
náučného chodní-
ka. Všetci, ktorí si 
túto oblasť obľúbili, 
môžu prispieť k 
úprave okolia (viac 
v článku Banský ná-
učný chodník). Ako 

povedal primátor mesta, snahou 
je skôr sa zamerať na skvalitnenie 
prostredia Jednej studničky, kde 
mesto organizuje mestské podu-
jatia (Cesta rozprávkovým lesom, 
kynologické preteky) a sú tu vyspo-
riadané majetkové vzťahy.

22.5.2009 
Verejná vyhláška ROZHODNUTIE O 
UMIESTNENÍ  LÍNIOVEJ  STAVBY
„ Dopravné riešenie parkovacích 
miest na Ul. Prievidzská „. Proti to-
muto rozhodnutiu môžu účastníci 
konania podať odvolanie do 15 dní 
odo dňa jeho doručenia na Mestský 
úrad, Námestie baníkov č.7, 972 51 
Handlová (5.6.2009). Včas podané 
odvolanie má odkladný účinok. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľ-
né súdom po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 

22.5. 2009
Verejná vyhláška ROZHODNUTIE  O 

UMIESTNENÍ  LÍNIOVEJ  STAVBY
„ Dopravné riešenie parkovacích 
miest na Ul. 29.augusta a Parti-
zánska„. Proti tomuto rozhodnutiu 
môžu účastníci konania podať 
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia na: Mestský úrad, 
Námestie baníkov č.7, 972 51 
Handlová (5.6.2009). Včas podané 
odvolanie má odkladný účinok. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľ-
né súdom po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov.

25.5.2009
Máte pozemok v mestskej časti 
Handlová  Morovno? POZOR!
Komisia pre obnovu evidencie po-
zemkov a právnych vzťahov k nim 
zaslala na schválenie výpis z regis-
tra obnovenej evidencie pozemkov 
v k.ú. Morovno  - ROEP, ktorý je k 
nahliadnutiu na Mestskom úrade v 
Handlovej, č.d. 15 od 21. 5.2009 do 
21. 6.2009 v úradných hodinách. 
Pripomienky je možné podať do 30 
dní, t.j. do 21.6.2009. 
Občania, ktorí sú účastníkmi kona-
nia, majú možnosť uplatniť námi-
etky aj formou osobného kontaktu 
so spracovateľom - zástupcom 
GL Geodézia a.s. Žilina, ktoré sa 
uskutoční dňa 8. júna 2009 v čase 
od 10.00 do 17.00 v Dome kultúry 
v Morovne.
Viac informácií www.handlova.sk/
oznamy.

Verejné vyhlášky aktuálne nájdete 
na www.handlova.sk a úradnej 
tabuli pred MsÚ.
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Reprezentanti Slovenskej republiky 

sú informatici z Handlovej
Víťazi národného kola súťaže študentov programu 
Sieťových akadémií – NAG 2009 v kategórii stredo-
školských 3 členných tímov sú zo Strednej odbornej 
školy Handlová. Do súťaže sa na celom Slovensku 
zapojilo viac ako 300 študentov a do národného 
kola postúpilo 75 študentov z 19  stredných škôl a 3  
univerzít. 
Do medzinárodného kola postupuje 3 členný tím 
v zložení: Martin Bašti, Martin Rajnoha a Metod 
Rybár. Róbert Rakovics bude SR reprezentovať v kate-
górii PT - simulačného programu počítačových sietí. 
Chlapci nie sú v tejto súťaži žiadni nováčikovia. Sú to 
vlaňajší víťazi v tvrdej konkurencii 10 štátov. Potvrdili 
kvality handlovskej sieťarskej liahne a naďalej šíria 

dobré meno nielen svojej školy, ale 
aj mesta Handlová.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže 
sa uskutoční v priebehu výročnej 
konferencie NetAcad pre SR a ČR, 
ktorá sa bude konať tento rok v 
Brne (ČR) v dňoch 18.-19.6.2009. 
Víťazi z jednotlivých kategórií 
(víťazné družstvo v HS3) a po dvaja 
jednotlivci v kategóriách UNI a PT, 
získali právo zúčastniť sa medzi-
národného kola súťaže NAG 2009 
regiónu CE-EE, ktorá sa tento rok 
bude konať na FIIT STU v Bratislave 
(25.-26.6.2009).  

Ing. Ján Krausko, inštruktor 
programu NetAcad


