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Šimon  Matiaško
Dominik Schnek
Matej  Kapusta
Kristián  Santoris
Jozef  Billa
Natália  Kormúthová

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

v mesiaci júl dožili

Július  Hegeduš
Gizela  Ihringová
Peter  Laco
Gizela  Ščepánová
Ján  Oswald
Anna  Šverlová
Anna  Madolová
Jozef  Vician
Emil  Vetrák
Gizela  Góznerová
Viliam  Vallo
Štefan  Lampert
Jozef  Košecký
Mária  Beňušková
Marcel  Pernica
Anton  Matuška
 
Referát obradov a slávností, MsÚ

Narodené detičky
jún/júl

Splnili ste si daňovú 
povinnosť?
Ak by ste mali vymenovať desať vecí, 
ktoré nerobíte radi, určite by medzi 
nimi bolo aj platenie daní. Je to však 
povinnosť, ktorú sa neoplatí zanedbať. 
A aké dane platíme mestu, v kto-
rom žijeme? Odpovedá Ing. Tatiana 
Molnárová, vedúca oddelenia daní, 
majetku mesta a podnikateľskej čin-
nosti MsÚ Handlová.

Miestne dane delíme na povinné 
a nepovinné. Povinný je poplatok za 
komunálny odpad, ktorý musí platiť 
každý občan. Nepovinné nepriame 
dane sú daň z nehnuteľnosti, daň za 
psa a potom dane týkajúce sa pod-
nikateľov (daň za užívanie verejného 
priestranstva a daň za prevádzkovanie 
nevýherných hracích automatov).
Akí sme my, Handlovčania, 
daňovníci? 
Je to rôzne a závisí to aj od typu 
daní. Pri dani z nehnuteľnosti sú naši 
občania už veľmi zodpovední a máme 
takmer stopercentný výber daní. Pri 

komunálnom odpade je to o niečo 
horšie. Je stabilný počet ľudí, ktorí 
tento poplatok neplatia. Každý rok sa 
nám podarí počet neplatičov o niečo 
znížiť a vymôcť nedoplatky. Pri dani za 
psa sme si už zvykli, že musíme pristu-
povať aj k exekučnej činnosti.
Aká suma každoročne pribudne 
do mestského rozpočtu z výberu 
miestnych daní a poplatkov?
Skutočný výber je necelých 680 000 
EUR (21 mil. Sk). Peniaze z poplatku 
za komunálny odpad sú účelovo viaza-
né, to znamená, že mesto tieto peniaze 
nemôže voľne použiť, ale musia byť 
spätne vynaložené na nakladanie s ko-
munálnym odpadom. Ostatné dane 
tvoria časť príjmu do rozpočtu mesta 
a sú použité na plnenie základných 
povinností mesta, ako je verejné osvet-
lenie, oprava ciest, údržba verejnej 

zelene, prevádzka cintorína...
Poskytuje mesto aj daňové 
úľavy?
Daňové úľavy mesto poskytuje pri 
dani z nehnuteľnosti a pri poplatku za 
komunálny odpad. Pri dani z nehnu-
teľnosti si treba zapamätať ako kľú-
čový dátum 31.január. Dovtedy treba 
nahlásiť daňovú povinnosť, zmeny 
a požiadať o úľavy. Tie sa poskytujú 
zdravotne ťažko postihnutým občanom 
a sociálne odkázaným. Pri poplatku za 
komunálny odpad sa úľava poskytuje 
občanom, ktorí preukážu, že v Hand-
lovej dočasne nebývajú (pracujú alebo 
študujú mimo mesta) a sociálne odká-
zaným. V tomto prípade treba žiadosť 
o úľavu zdokladovať do 31.júla. Musím 
však pripomenúť, že nárok na úľavu 
majú len tí občania, ktorí nemajú dlh 
voči mestu.
Zapamätajte si!
Ak nie ste si istí, či máte splnenú 
daňovú povinnosť voči mestu, je ďalší 
dôležitý termín OKTÓBER. Vtedy je 
posledná možnosť vyrovnať si nedo-
platky bez zbytočných sankcií.

Rd+ VH

Opustili nás
jún/júl

Ivan Stopper  59 rokov

Ján Lupták  49 rokov

Imrich Nevolný  89  rokov

Milan Beňo  62  rokov

Jozef Stopka  76 rokov

Róbert Sedlár  76 rokov

Ivan Trangoš  62 rokov

Mária Puterová  72 rokov

Božena Wölczová  77 rokov

Rozália Kováčová  78 rokov

Emília Borošová  81 rokov

Marta Krchňáková  73 rokov  

Krátke správy 
z MsÚ
Výsledky výberových konaní 
na riaditeľov našich škôl 
a školských zariadení
V mesiaci máj a jún 2009 sa uskutočnili 
výberové konania na vymenovanie riadi-
teľov niektorých našich škôl a školských 
zariadení. Výberovými komisiami boli 
rady škôl. 
V nasledujúcom päťročnom funkčnom 
období budú pôsobiť vo funkcii riadi-
teľov:

ZŠ Mierové námestie 
– Mgr. Janka Weiszová
ZŠ Morovnianska cesta 
– Mgr. Elena Šoltysová
ZŠ Školská ul. 
– Mgr. Jozef Ondriš
CVČ Relax 
– Mgr. Mária Schwarczová
ZUŠ Handlová 
– Bc. Ján Králik (nastúpi do funkcie 
riaditeľa od 1.10.2009)
Všetkým srdečne blahoželáme!

Školský úrad
Mesto Handlová vyhlasuje 
predbežný prieskum 

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníc-
tve mesta:
Materská škôlka – Mostná ul. 
Zastavaná plocha:      1830 m2
Celková výmera pozemku vrátane 
stavby  7788 m2

Mestská tržnica Handlová
Zastavaná plocha:      787 m2
Lehota na podanie prihlášky:
21. 07. 2009 - 10. 08. 2009

Záujemcovia o kúpu zašlú predbežnú 
prihlášku na:
Mestský úrad Handlová, odd. správy 
daní, majetku a podnikateľskej činnosti, 
Námestie baníkov č. 7 
972 51 Handlová. 

Prihláška musí obsahovať údaje o žiada-
teľovi, zámer budúceho využitia nehnu-
teľnosti, návrh kúpnej ceny.

Na základe predbežného záujmu 
určí Mesto Handlová ďalší postup pri 
nakladaní s ponúkaným majetkom. 
Predbežné prihlášky budú slúžiť len na 
zistenie záujmu o ponúkané nehnu-
teľnosti a nebudú viesť k uzavretiu 
kúpnej zmluvy. Mesto Handlová nie je 
viazané predbežnými ponukami, ktoré 
poslúžia na určenie správnej formy s ich 
nakladaním. Predbežné prihlášky majú 
neverejný charakter. Podrobné infor-

mácie o ponúkanom majetku mesta 
nájdu záujemcovia na www.handlova.sk, 
vývesnej tabuli pred MsÚ, prípadne 
získajú informácie na tel. čísle 046/ 519 
25 17.
V Handlovej, 20. 07.2009
Vyhlasovateľ: Mestský úrad Handlová, 
odd. správy daní, majetku a podnikateľs-
kej činnosti.

Pozvánka na MsZ
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva mestské zastupiteľstvo 
na štvrtok 28. augusta 2009, 
o 14.00 hod. do veľkej zasadacej miest-
nosti MsÚ. Rokovania MsZ sú verejné.

16.5.2009  
Verejná vyhláška OZNÁMENIE 
o začatí kolaudačného konania                   
a pozvanie k ústnemu pojednávaniu        
a miestnemu zisťovaniu „ Rekonštrukcia 
NTL plynovodov Handlová – I. etapa “   
Ústne pojednávanie a miestne zisťovanie 
18.8.2009 o 10,00 hod. so stretnutím  
na Mestskom úrade v Handlovej, I. 
poschodie, malá  zasadacia miestnosť.  
Kompletné znenie verejnej vyhlášky 
nájdete na www.handlova.sk a aktuálne 
na vývesnej tabuli pred MsÚ.  Informácie 

na tel: 046 5477475.    
JP


