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

v mesiaci august dožili
Štefánia  Dérerová
Mária  Švingálová
Alžbeta  Osvaldová
Imrich  Škrovan
Helena  Ďurková
Juliana  Radovičová
Rastislav  Vysloužil
Ľudovít  Ondruška
Mária  Štrbavá
Magdaléna Laučíková
Anna  Vreteničková
Viliam  Kara
Elena  Reisová
Helena  Šablová
Margita  Halmová
Anastázia  Schäfferová
Jozef  Šmajda
Rudolf  Roob
Juraj  Maczík
Augustín  Pažitný
Magdaléna Ciffrová
Karol  Marodi
Alexander  Lauko
Júlia  Šedíková
Rudolf  Rarík
Anna  Boriková
Karolína  Pažitná
Ondrej  Kurucz
Lýdia  Kaššová
Jozef  Padyšák
Rozália  Roobová

Referát obradov a slávností, MsÚ

Správy z MsÚ
5.8.2009 
MESTO HANDLOVÁ ponúka do nájmu na podnikateľské aktivity 
voľné nebytové priestory.
1. nehnuteľnosť – stavba nachádzajúca sa v  k.ú. Handlová, na 
Ul. Mostná, súp. č. 1947 (bývalé kancelárske priestory  s.r.o. 
EURODIS ELECTRONICS SLOVAKIA  cca 65 m2)
2. nehnuteľnosť – samostatne stojaci objekt  - stavba  nachádza-
júca sa v k.ú. Handlová, na Ul. Mostná, súp. č. 1475, postavená 
na pozemku C-KN č. 1512/3 – zastavaná plocha o celkovej 
výmere 113 m2   (prípadná možnosť odpredaja). 
(bývalé mäsiarstvo, pekárenské výrobky). 
Záujemci môžu podávať písomné prihlášky na Mestský úrad 
Handlová, odd. správy daní, majetku mesta a podnikateľskej 
činnosti  č.d. 13 s uvedením účelu využitia a fotokópiou ŽL.
Podrobnejšie info na tel.č. 046 519 25 21, prípadne osobne. 

Verejná diskusia
Primátor mesta Handlová oznamuje, že verejná diskusia, ktorá 
bola naplánovaná na stredu 16. septembra 2009 v DK Nová 
Lehota sa konať nebude. 

S poďakovaním za pochopenie
Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

12.8.2009 
Oznámenie o začatí stavebného konania
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
na základe žiadosti Slovenskej správy ciest, Investičnej 
výstavby a správy ciest Žilina oznámil začiatok stavebného 
konania stavby I/50 Handlová centrum (tzv. Malý obchvat 
mesta Handlová). Oznámenie bolo verejne prístupné na 
www.handlova.sk. Bližšie info Spoločný stavebný úrad 
Handlová 5477475.

12.08.2009 
Mesto Handlová vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž o návrh 
na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností. 

Prevod vlastníctva sa týka troch pozemkov na výstavbu 
garáží v lokalite areálu bývalej ZŠ na Ul. M. Krššákovej. 
Prihlášku do súťaže bolo možné podať do 31.8.2009 vrá-
tane. Súťaž bude vyhodnotená 2.9.2009. Podmienky a 
spôsob prihlásenia do „OVS“ boli zverejnené na webovej stránke 
mesta a informačnej tabuli na MsÚ od 12.8.2009.

Trvalá zmena organizácie dopravy
Mesto Handlová oznamuje občanom, že od 1.9.2009 dochádza 
k trvalej zmene organizácie dopravy na Ul. Železničiarska (spoj-
ka medzi bývalou budovou štátnych majetkov na Ul. Potočná 
a železničnou stanicou), a to zjednosmernením premávky v 
smere od železničnej stanice.

Zo školského diára
Organizácia školského roka 2009/2010
Školské vyučovanie začalo 2. septembra 2009 (streda), okrem 
Základnej školy Morovnianska cesta, kde z dôvodu 
rekonštrukcie (Mesto Handlová získalo finančné pro-
striedky z fondov EÚ), začne vyučovanie v pondelok 
7. septembra 2009, pre 0. až 9 ročník o 8.00 hod., pre 1. 
ročník o 9.00 hod.
 
Jesenné prázdniny: 29. – 30. október 2009 
Vianočné prázdniny: 23. december 2009 – 8.január 2010
Polročné prázdniny: 1. február 2010 (pondelok)
Jarné prázdniny (Trenčiansky kraj): 22.- 26. február 2010
Veľkonočné prázdniny: 1.– 6. apríl 2010
Letné prázdniny: 1.júl – 31.august 2010

Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. 
O organizácii činnosti a prevádzke materskej školy počas škol-
ských prázdnin rozhoduje riaditeľ MŠ v spolupráci so zriaďova-
teľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky rodičov detí. 

Všetkým školopovinným prajeme úspešný školský 
rok 2009/2010.

Z rokovania poslaneckého 
zboru mesta Handlová
Začiatok augustového mestského zastupiteľstva sa nie-
sol v smutnej atmosfére. Poslanci sa zišli po prvýkrát 
po tragickej udalosti, ktorá sa stala v našom meste. 
Rokovanie sa začalo minútou ticha, zapálenou svieč-
kou...  Práve v deň rokovania, 27.8.2009, sa pozostalí 
navždy rozlúčili s posledným  z tých, ktorí sa už nikdy 
nevrátia. Život v samospráve sa na tri týždne zastavil, 
no ako povedal primátor mesta na verejnej rozlúčke. 
,,Nevieme to prijať, nevieme sa s tým zmieriť, ale 
musíme s tým žiť“.

Rokovanie otvoril zástupca primátora Dušan Klas. 
Hneď v úvode poslanci schválili Doplnok č. 2 k VZN 
Mesta Handlová č. 2/2008 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva majetku mesta. Schválenie Doplnku bolo 
potrebné v rámci  novely zákona o majetku obcí 
(Zákon č. 258/2009), ktorá zavádza povinnosť vychád-
zať zo všeobecnej hodnoty majetku a túto určuje ako 
minimálnu.
V bode správa majetku mesta poslanci rozhodovali 

o 17. požiadavkách občanov. V troch prípadoch sa 
rozhodli požiadavkam  nevyhovieť, v dvoch zrušili 
uznesenia MsZ, nakoľko nedošlo k prevodu majetku 
mesta (občania o ne už nejavili záujem), v ostaných 
bol prevod  schválený.

Mestské zastupiteľstvo v súlade s rozhodnutím 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky  schválilo 
zrušenie Školskej jedálne pri Materskej škole 
Mostná. Zrušenie bol legislatívny krok, ktorý 
nadväzoval na zánik MŠ. 
Primátorka Destkého a mládežníckeho 
parlamentu mesta (DaMP) Diana Ďurišová 
infomovala o činnosti za šk. rok 2009/2010. 
Poslancom predložili členovia DaMP aj svoje 
predstavy, ako by mali prebiehať voľby v novom 
šk. roku (volebné obdobie členov DaMP je 1 šk. 
rok). 

Poslanci zobrali na vedomie informatívne správy 
MsBP Handlová, s.r.o. a primátora mesta o 
prideľovaní bytových a nebytových priestorov na 
II. štvrťrok 2009, informatívnu správu hlavnej 
kontrolórky Ing. Dany Bedušovej o vykonaných 

kontrolách, ktoré boli zamerané na nakladanie 
s majetkom mesta, vedenie a nakladanie 
s pokladničnou hotovosťou, pokladničné doklady 
a použitie a vyúčtovanie finančných prostriedkov 
v zmysle schváleného rozpočtu za rok 2008.  
Hlavná ekonómka mesta Ing. Milica Pravdová 
predložila poslancom informatívnu správu 
o stave pohľadávok a záväzkov mesta za I. polrok 
2009 a Výročnú správu Mesta Handlová za rok 
2008. Povinnosť vypracovať  výročnú správu  pre 
obce je určená § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve.

V bode rôzne poslanci schválili členov dočasnej 
komisie v súvislosti s verejnou zbierkou na 
pomoc pozostalým obetí banského nešťastia. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo v zmysle ods. 5 
§ 6 Rokovacieho poriadku Mesta Handlová z 30. 
5. 2008 zriadenie dočasnej komisie a jej členov 
(poslanci MsZ Ing. Vladimír Buzalka, PhDr. 
Miroslav Holček a odborní zamestnanci MsÚ 
Ing. Jozef Tonhauser, Mgr. Jana Paulínyová, Mgr. 
Veronika Rýšová, Ing. Milica Pravdová), ktorej 
úlohou bude... (pokračovanie na str. 15)


