
  Noviny obèanov Handlovskej doliny   èíslo VIII/2009                        zadarmo

Nezabudli sme..
Dňa 29. augusta si pripomenieme už 65. 
výročie Slovenského národného povstania, 
najskôr glorifikovaného a neskôr zatra-
covaného, o ktorého význame sa aj po 
takmer 70-tich rokoch vedú polemiky.

SNP sa začalo 29. augusta 1944 bojovými 
akciami partizánov a vlasteneckých jedno-
tiek Slovenskej armády proti hitlerovským 
vojskám, ktoré mali otvoriť a zabezpečiť 
Sovietskej armáde vstup na slovenské 
územie. 1. septembra 1944 bola pri-
jatá Deklarácia SNR, ktorá obnovila 
Československú republiku, prevzala moc 
na Slovensku, odmietla fašistický režim     
a vyhlásila mobilizáciu. Najmasovejšie sa 
do povstania zapájali obyvatelia robotníc-
kych oblastí na Horehroní, Hornej Nitre,     
v Turci a Liptove. Do partizánskych od- 
dielov a povstaleckej armády nastupovalo 
mnoho mužov, žien a mládeže. Okupanti 
z pomsty za SNP obyvateľstvo kruto prena-
sledovali, ľudí odvážali do koncentračných 
táborov, vypálili viac ako 60 dedín, napr. 
Ostrý Grúň, Kľak, Skýcov, Tokajík a ďalšie. 
Napriek tomu odpor ľudu neprestal. 

Historický význam Slovenského národné-
ho povstania je v tom, že slovenský národ 
sa ním zásadne a energicky dištancoval od 
hitlerovského fašizmu. Ľudský význam 
SNP je v tom, že pri ohrození ľudskosti, 
demokracie a slobody Slováci odmietli 
mlčať a boli ochotní obetovať v boji proti 
fašistickým zverstvám vlastné životy. 

Keď budeme tak, ako každý rok, klásť 
vence k pamätníku padlých na Námestí 
baníkov v Handlovej, budem myslieť 
na statočných ľudí, ktorí sa nedožili 
chvíle víťazstva ľudskosti nad fašistickou 
obludnosťou. Budem rád, ak sa ku mne 
pridáte.

Ing. Rudolf Podoba, primátor Handlovej 

Hospodárska kríza, ktorá nás 
zasiahla začiatkom tohto roka 
a narušila naše životné istoty, sa 
začína naplno prejavovať aj v cho-
de samospráv. Podľa posledných  
prognóz Ministerstva financií SR sa 
očakáva pokles podielových daní 
o 16 percent. 
Čo to urobí s rozpočtami samospráv? 
Rozpočtový výpadok bude mať rôzne 
dopady, podľa toho, aké veľké per-
cento z bežných príjmov mesta tvorí 
príjem z podielových daní. Vo výhode 
budú mestá a obce, v ktorých katas-

trálnom území sídlia veľké firmy. Tie 
za obrovské pozemky platia miestne 
dane z nehnuteľnosti, ktoré plnia 
mestské pokladnice. Handlová však 
do tejto kategórie nepatrí. Najväčšia 
firma na našom území má väč- 
šinu svojich prevádzok v podzemí.              
A podľa zákona sú takéto pozemky 
od daní oslobodené. Výber ostatných  
miestnych daní a poplatkov tvorí len 
8,2 percenta z ročného rozpočtu 
mesta. Sme teda závislí od príjmu z 
podielových daní. Z rozpočtu mesta 
na rok 2009 vo výške 230 mil. Sk 

tvoria práve podielové dane  až 108 
mil. Sk – teda 46 percent. Šesťnásť 
percentný výpadok predstavuje 17,2 
mil. Sk. A ako sa s týmto výpadkom 
vyrovnáme? Mesto si aj napriek kríze 
plní všetky svoje záväzky. V rámci 
svojich možností poskytuje sociálnu 
pomoc ľuďom, ktorí sú v núdzi, pod-
poruje mladé rodiny príspevkom pri 
narodení dieťaťa, onedlho pribudne 
v Handlovej sociálny taxík, nezvyšu-
jeme dane. V meste sa odváža odpad, 
svietime celú noc,...
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Aj mesto Handlová rieši dôsledky hospodárkej krízy


