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Výberové konanie v Help, n.o.

V Help, n.o. sa pripravujeme na realizáciu projektu: 
„Handlovský program podpory vzdelávania a zamest-
nania“. Projekt bude financovaný z  finančného 
mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Projektom 
chceme pomáhať nezamestnaným občanom pri hľadaní si uplatnenia na trhu práce, 
jednak individuálnym poradenstvom, ale aj získaním nových vedomostí a zručností 
prostredníctvom vzdelávania. Budeme pomáhať zamestnancom firiem, ktorí sú ohrození 
stratou zamestnania a tiež zamestnávateľom v našom regióne.

V rámci prípravy realizácie projektu sme 24. 6.2009 zorganizovali výberové konanie na 
obsadenie nasledovných pracovných pozícií: 1 administrátor, 2 koordinátori a 4 tútori. 
Dostali sme spolu 70 žiadostí. Na výberové konanie bolo pozvaných 29 uchádzačov, ktorí 
spĺňali všetky neodpustiteľné predpoklady. Výberová komisia posúdila 24 uchádzačov, 
ktorí sa zúčastnili výberového konania a spomedzi nich vybrala 7 najvhodnejších uchád-
začov, ktorí sa budú podieľať na realizácii  aktivít projektu.

Poslanci rokovali v máji o 14 
bodoch. Okrem tradičnej správy 
majetku mesta, schválili plán 
zasadnutí na 2. polrok 2009, 
návrh plánu hlavnej kontrolórky 
na druhý polrok 2009, zámer re-
konštrukcie ŽŠ Mierové námestie. 
V rámci Projektu rekonštrukcie 
plavárne, odobrili požiadavku Nór-
skeho finančného mechanizmu, že 
po dobudovaní rozvodov plavárne 
mesto Handlová finančne prispeje 
10 rokov na údržbu novovybudo-
vaných rozvodov. Poslanci zobrali 
na vedomie informatívnu správu o 
prideľovaní bytových a nebytových 
priestorov za 1. štvrťrok 2009, 
informatívnu správu o aktuálnom 
stave pohľadávok mesta, výsledkoch 
Testovania -9, zámer rekonštrukcie 
a zmeny vykurovania v ZUŠ. Poslan-
ci po spripomienkovaní schválil 
návrh zmluvy o spolupráci medzi 
Mestom Handlová a strediskovou 
obcou Konopiska čenstochovského 
okresu (Poľská republika). Dohoda 
je výsledkom spoločných stretnutí 
zástupcov oboch miest a vízie 
užitočnej a aktívnej medzištátnej 
spolupráce. V mesiaci september 
r. 2008 bolo zrealizované stret-
nutie delegácie Mesta Handlová v 

strediskovej obci Konopiska, kde 
zástupcovia oboch samospráv 
predstavili reálne vízie spoluprá-
ce. Návrh zmluvy predstavuje pre 
mesto, okrem iného,  aj možnosť 
čerpania finančných prostriedkov  
z fondov EÚ v rámci nadnárodnej 
spolupráce na projektoch.  
Poslednýkrát pred letnými prázd-
ninami sa poslanci mestského za-
stupiteľstva zišli vo štvrtok 25.júna. 
V prvom bode sa zaoberali šiestimi 
požiadavkami občanov prevažne o 
kúpu pozemkov. V ďalších bodoch 
predložili riaditelia mestských 

príspevkových organizácií úpravy 
svojich rozpočtov. Úsporné opat-
renia priamo súvisia s globálnou 
hospodárskou krízou. Dom kultúry 
usporí 33 280 Eur, Plaváreň mesta 
Handlová 41 394 Eur a Mestská 
knižnica 8 298 Eur. Následne 
poslanci pristúpili k 2.úprave 
rozpočtu mesta na rok 2009. 
Mestské príjmy najnegatívnejšie 
ovplyvňuje pokles podielových daní 
a pozastavenie alebo oneskorenie 
niektorých investičných akcií, pri 
ktorých mesto plánovalo príjmy 
napr. z odpredaja pozemkov. Po 

2.úprave rozpočtu je na strane prí-
jmov a výdavkov suma 8 008 879 
Eur. Poslanci ďalej vzali na vedomie 
správu o projektoch, v rôznom boli 
oboznámení o výsledkoch volieb do 
Európskeho parlamentu v našom 
meste, schválili dodatok k zmluve 
na výstavbu bytov na Dimitrovovej 
ulici a presunuli najbližšie rokova-
nie MZ z 30.júla na 27.augusta.

Kompletné znenie uznesení nájdete 
na www.handlova.sk a aktuálne vo 
vývesnej tabuli pred MsÚ.
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Z dvoch mestských zastupiteľstiev

Výstavba náučného 
chodníka pokračuje 
Práce na banskom náučnom chod-
níku pokračujú vďaka nadšencom                   
z Baníckeho spolku, občanom, pomo-
ci ZŠ Mierové námestie, mesta,  spol. 
HATER Handlová s.r.o., VPP. Najviac 
prác sa uskutočnilo na stanovišti Tri 
studničky, odkiaľ bolo odvezených 7 
ton zdevastovaných chatiek, starých 
matracov a ďalšieho odpadu... 
Okrem samotnej úpravy stanovíšť 
bude na nich osadených 13 drevených 
informačných tabúľ, na ktorých budú 
uvedené bližšie informácie o danom 
stanovišti, v niektorých prípadoch aj 
dobové fotky, ako daná lokalita vyze-
rala v roku, kedy prebiehala aktívna 
ťažba hnedého uhlia.
Týmto žiadame hlavne starších 
občanov mesta, ktorí majú vo svojich 

fotoalbumoch fotografie, resp. majú 
informácie o Robotníckom dome, 
Hladovom námestí (márnica, knižni-
ca), kaplnka, Jednej a Troch studnič-
kách, Hostinci Ligeta, Starej kolónii, 
aby tieto zapožičali pre spracovanie 
informačných tabúľ. Fotografie a infor-
mácie prosíme odovzdať do Mestskej 
knižnice Handlová do 10. júla 2009.
Mesto Handlová a Handlovský baníc-
ky spolok oznamuje členom spolku 
i ďalším záujemcom o budovanie 
Banského náučného chodníka, že 
brigády budú pokračovať v 27. týždni 
t.j. od 29.06 – 03.07.2009. Zraz 
účastníkov brigád o 7,00 hod. v budo-
ve VPP vedľa Automotoklubu.  Bližšie 
informácie 0908 530 992. Infomácie 
o ďalších brigádach nájdu občania na 
www.handlova.sk av  infotexte RTV. 
Zároveň ďakujeme tým, ktorí sa na 
niektorej z brigád zúčastnili. (mapku 
stanovíšť nájdete na www.handlova.sk


