
Milí Handlovčania, 

verím, že Vianoce vám priniesli splnené 
priania. Tie moje vždy úzko súvisia 
hlavne s mojou rodinou, zdravím. 
V posledných troch rokoch sa však 
vždy k prianiam súkromným pridávajú 
tie, ktoré súvisia s mestom, ktoré mám 
úprimne rád. 

Teším sa, keď sa v meste podarí 
niečo vybudovať, nie je mi ľahostajné, 
keď vidím, čo všetko by sme my, 
Handlovčania, ešte potrebovali. Po ťaž-
kom pracovnom dni niekedy ostávam vo 
svojej kancelárii nad množstvom papie-
rov. Takmer v každej „kope“ sa skrýva 
zámer mesta a vo väčšine z nich sa 
nachádza rozpočtová kolónka, s ktorou 
bojujeme, niekedy vyhrávame, niekedy 
je potrebné znížiť ju, niekedy úplne 
vyškrtnúť. 

Spolu s poslancami mesta sa však 
vždy snažíme robiť tie opatrenia, ktoré 
budú vo váš prospech. Rozhodnutia 
v samospráve sa niekedy rodia ťažko. 
Snažíme sa vyjsť v ústrety mladým, 
seniorom, motoristom, škôlkarom, 
športovcom... 

Stále ostávam v presvedčení, že kde je 
vôľa, nájde sa i cesta. 
Opäť je tu teda čas, aby sme zbilancovali v krátkosti 
rok, ktorý sa naplnil. 

Celá činnosť mesta bola koordinovaná na základe 
dvoch nosných strategických dokumentov -  v pláne 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová 
na roky 2007 – 2010 a Realizačného programu 
mesta Handlová. Vychádzajúc z týchto dokumentov 
a z možnosti rozpočtu mesta, boli usmerňované          
i aktivity mesta v roku 2009. 
Rok 2009 bol pre nás v samospráve iný, taký, aký 
sme ešte nikdy nezažili. Jednak nás čakal problém, 
ako sa mesto vyrovná s hospodárskou krízou, ktorá 
neobišla ani našu republiku a s tým súvisiace i dopa-
dy v znížení príjmov mesta v podielových daniach od 

štátu, ktoré predstavovali výpadok v príjmovej časti 
mesta o čiastku 537 741 € (16,2 mil. Sk). Našou 
snahou bolo, aby ste tak veľký výpadok nepocítili, 
či už v oblasti služieb, daňovej politiky, investičnej 
výstavby a sociálnych programoch. Rok 2009 sme, 
i pri týchto problémoch, označovali aj rokom oslav-
ným pre naše mesto. Všetky naše aktivity smerovali 
k tomu, aby sme dôstojne oslávili spojenie s baňou a 
s jej storočným výročím. Život nám ale pripravil iné 
skutočnosti...

Jedným zo zásadných kritérií rozvoja mesta je 
schopnosť samosprávy získať finančné prostriedky 
na realizáciu zámerov mesta. Európske štrukturálne 
fondy považujem za strategický nástroj na uplatňova-
nie politiky rozvoja miest a obcí SR.

Naša samospráva sa v tomto okruhu radí 
medzi úspešné mestá. Dovoľte krátku 
sumarizáciu projektov: 
-  zrealizované a ukončené 
 v roku 2009  - 3
- schválené a zrealizované 
 v roku 2009  - 4
- schválené a zrealizované 
 v súčasnosti - 9
- v procese schvaľovania  - 4
- neschválené za obdobie 
 1.1.2009 – 4.11.2009  - 14 
- v procese prípravy  - 11 
 
Ako to vyzerá z hľadiska financií 
schválených projektov v roku 2009:
Získali sme:
v štátnych schémach 
 107 503€ (3 238 636 Sk)
v nadačných schémach 
 6 315€ (190 245 Sk)
v Európskych schémach 
 3045 578€ (91 751 104 Sk)
Celkové náklady získané spolu 
 3159 396€ (95 179 987 Sk)

Spolufinancovanie mesta predstavuje 
čiastku: 
 158 776 € (4.783 294 Sk) 
a sú to tieto projekty:
- Komunitná sociálna práca

-  Chránená dielňa – dom kultúry
-  Modernizácia a zateplenie  
   obvodového plášťa ZŠ MC
-  Rekonštrukcia Humanitného centra
-  Prepravná služba mesta Handlová - sociálny  
   taxík 
-  Handlovský program podpory vzdelávania 
   a zamestnania
-  Rekonštrukcia rozvodov tepla 
   plavárne mesta Handlová s cieľom úspory  
   energie
-  Rekonštrukcia detských ihrísk
-  Prestavba, zateplenie a hradenie nových  
   učebníc ZŠ Mierové námestie
-  Banský náučný chodník
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