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Nemôžem obísť ani sociálnu oblasť, ktorú sme sa 
snažili udržať na úrovni minimálne roku 2008. V roku 
2009 mesto Handlová, ako jedno z mála miest SR,    
s ohľadom na svojich občanov nezrealizovalo úsporu 
miestnych daní a poplatkov, ako prejav ústretovosti a 
zámeru hľadať úspory vo vnútri mestských spoloč-
ností. Dane a poplatky ostali na úrovni roka 2008. 
Poskytovali sme počas celého roka opatrovateľskú 
službu, ktorú vykonávalo 30 opatrovateliek.
Vyplácali sme príspevok pri narodení dieťaťa - nové-
ho občana mesta Handlová vo výške 66,39 € (2000 
Sk)/ dieťa. K 30.9. 2009 sa vyplatilo 9 096 € (274 
000 Sk) pre 137 detí. Vyplatili sme pre 110 žiadateľov 
jednorázové dávky v hmotnej núdzi vo výške 3722 
€ (112 000 Sk). Zriadili sme práčovňu, ktorú využilo 
135 klientov, nocľaháreň a stredisko hygieny, ktoré 
dočasne využilo 46 klientov.

V investičných a stavebných zámeroch v meste 
sme sa hlavne zamerali na d o k o n č e n i e 
chodníkov na Ul. 29 augusta, kde sme preinvestovali 
164 636 € (5 mil. Sk) Vybudovali a zrekonštruovali 

sa chodníky na Ul. Cintorínskej, Dimitrovovej ulici, 
Železničiarskej ulici a Parkovej ulici. Celkovo sme    
v roku 2009 vybudovali 2 km nových chodníkov.
V meste vyrástlo 100 nových parkovacích miest 
v oblasti Ul. Československej armády, Mierového 
námestia a CVČ Relax. Investičný náklad predstavo-
val 106 220 € (3,2 mil. Sk). Z Hladového námestia sa 
premiestnila socha a vybudoval sa oddychový park 
na Ulici 29. augusta. Obnovil sa stredový pás na 
štátnej ceste I/ 50 na Ulici 29. augusta s výsadbou 
zelene a následným pokračovaním dendrologickej 
obnovy tejto časti mesta. Opravili sa schody pri 
Dome smútku v Handlovej, vybudovalo sa nové špor-
tové ihrisko s umelou trávou na ZŠ Školská ulica. 
Rekonštruuje sa detské ihrisko na Prievidzskej ulici 
s umelou trávou... Mohol by som vymenovať i ďalšie 
úspechy, ktoré sa nám aj v tak náročnom roku, ako 
bol rok 2009, podarilo realizovať. Ako sa nám darí, je 
však na posúdení Vás, Handlovčanov.
Nedá mi však, aby som nespomenul realizáciu 

tých investícií, ktoré nie sú hradené z rozpočtu 
mesta ale inými investormi. V apríli 2009 sme 
schválili realizáciu výstavby dvoch bytových domov 
na Ul. Dimitrovova v investičnom náklade 1 991 635 
€ (60 mil. Sk). Stavba týchto bytoviek je v záverečnej 
fáze a mesto získa 44 nových bytových jednotiek. 
Po dlhých rokoch sa nám podarilo konečne dospieť 
do realizačnej fázy takzvaného „Malého obchvatu 
mesta“ - Preložku štátnej cesty I/ 50. Stavba bola 
odsúhlasená investorom, Slovenská správa ciest, 
a tento bezmála 100 miliónový projekt (3, 3 mil. €) 
sa začal realizovať v septembri minulého roku. Táto 
akcia dáva základ ďalších investícií do centrálnej 
mestskej zóny a rekonštrukcie Námestia baníkov, 
vybudovania pešej zóny, na čo sa zodpovedne 
pripravujeme. V tomto roku sme vyhlásili urbanis-
ticko-architektonickú súťaž na riešenie centrálnej 
mestskej zóny s dôrazom na pešiu zónu. Víťaz 
tejto súťaže pripravuje už ďalší stupeň, projektovú 
dokumentáciu, ako podklady pre územné a stavebné 
konanie a pred nami je dôležitá úloha získať z eu-
rópskych štrukturálnych fondov dostatok finančných 
prostriedkov na realizáciu tohto zámeru.

Mestské zastupiteľstvo vo februári tohto roku 
schválilo ďalšiu, 2. etapu rekonštrukcie verejného 
osvetlenia v meste Handlová. Je pokračovaním 
realizovania i návrhov občanov, ktorí sa zapojili do 
ankety „Osvetlime tmavé miesta“. Táto etapa obnáša 
v dvoch rokoch preinvestovať 1 659 696 € (50 mil. 
Sk). Som rád, že v rámci tohto projektu sme zvýšili 
bezpečnosť na našich cestách, priechodoch pre 
chodcov, vniesli svetlo do tmavých kútov Handlovej 
a preventívne tak ochraňovali osobnú bezpečnosť 
vás a vášho majetku.

Podarilo sa nám doviesť do realizácie i zámer 
vybudovania múzea v našom meste. Slovenské 
banské múzeum rekonštruuje bývalú „Lamiku“ v 
rozpočtovom náklade 431 521 € (13 mil. Sk). Dielo 
by malo byť hotové už v  roku 2010.
Považujem za úspech i to, že sa v priemyselnej zóne 
nášho mesta začali prípravné a zemné práce výrob-
ného areálu KARPATY Trade s.r.o., kde bezmála 100 
našich občanov nájde prácu.

Ďalší investori, ktorí investujú v našom meste: 
SPP, a.s. - obnova nízkotlakových rozvodov plynovo-
du na stredotlak v centrálnej časti mesta a na sídlisku 
MC. Investícia je vo výške 8 63 042 € (26 mil. Sk).
Zrealizovali sme vybudovanie kanalizácie na Uliciach 
Ľ. Štúra a Pekárska. Stredoslovenské vodárne a 
kanalizácie realizujú rekonštrukciu verejného vodo-
vodu na Ul. Pekárskej – investovaný náklad 431 521 
€ (13 mil. Sk). 

Vymenoval som podstatnú časť investičných akcií. 
Drobných je omnoho viac, no chcel som vám nazna-
čiť, že si plne uvedomujeme prítomnosť hospodár-
skej celosvetovej krízy, ale sme i toho názoru, že 
najlepšou odpoveďou na krízu je podpora miestneho 
a investičného rozvoja a bezpochyby i schopnosť, čo 
najviac finančných prostriedkov čerpať z Európskych 
štrukturálnych fondov.

Pondelok, 10. august 2009, bol dňom, ktorý 
zmenil mnohé naše názory. Navždy sa zapíše 
čiernymi písmenami do histórie mesta Handlová. 
Najskôr sme tomu nemohli uveriť. Potom sme 
verili v zázraky. Nakoniec prišla krutá, nemilo-
srdná pravda... 

Handlová, mesto hrdých ľudí, mesto baníkov, sa 
i napriek tragédii, najväčšej v storočnej histórii ťažby 
uhlia, ukázalo ako mesto súdržné, dôstojné vo 
svojej bolesti a smútku. A dnes opätovne ďakujem 
všetkým Handlovčanom za prejav ich spolucítenia a 
spolupatričnosti. Ďakujem aj všetkým ľuďom dobrej 
vôle, ktorí nás v našom smútku nenechali samých. 
Do Handlovej prišlo viac než 500 kondolencií zo 
Slovenska ale i zo zahraničia. Na konto pomoci 
pozostalým prišlo viac ako 130 000 € (4 mil. Sk). Som 
presvedčený, že i v tých časoch, keď nás osud neše-
tril, sme zostali predovšetkým ľuďmi, ktorí si vážia 
hodnoty cti, tradícií a histórie a zostalo v nás i niečo 
z tej príslovečnej ľudskosti. Verím, že presne po roku 
od tejto tragédie sa zídeme na spomienkovom podu-
jatí. Som presvedčený, že zabúdať nesmieme... 

Naše mesto, náš domov, sa spolu s našou rodi-
nou a priateľmi stáva súčasťou toho, čo kladieme 
vo svojom živote na popredné miesto, čo denne 
vnímame, čo nás determinuje. Ale zároveň je to 
aj niečo, čo môžeme sami meniť a posúvať do 
budúcnosti. Smerom k našim deťom a vnukom, 
tým, ktorí prídu po nás a budú o sebe s hrdosťou 
hovoriť, že sú Handlovčania. Som hrdý i na to, že 
aktivity mesta v oblasti uchovania tradícii nezostali 
nepovšimnuté. Minister hospodárstva SR Ľubomír 
Jahnátek udelil v septembri mestu čestný odznak 
ministerstva Slovenskej republiky za zachovanie tra-
dícií. V ocenení sa píše: „Mesto Handlová je vzorom 
pre slovenské banské mestá v oblasti revitalizácie 
životného prostredia po ukončení ťažby uhlia, ako aj 
v oblasti podpory regionálnej baníckej histórie“. A toto 
ocenenie je dielom nás všetkých.

Prajem Vám, v mene svojom, ale i v mene poslan-
cov mestského zastupiteľstva a zamestnancov 
mesta šťastný rok 2010, pevné zdravie, životné istoty 
a hlavne lásku a pohodu vo Vašich rodinách.

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová

Novoročný príhovor primátora mesta Handlová (pokračovanie)
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