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Bude železničná zastávka 
na Morovnianskom 
sídlisku?
Stavebníkom, a teda aj investorom 
stavby železničnej zastávky sú 
Železnice SR. 
Dňa 06.7.2009 bolo mestom Handlová 
vydané rozhodnutie o predĺžení 
platnosti rozhodnutia o umiestnení 
stavby “Zriadenie železničnej zastáv-
ky Handlová”. Stavebné povolenie 
vydáva Úrad pre reguláciu železničnej 
dopravy, avšak do dnešnej doby toto 
nebolo vydané. Predpokladáme, že  
k začatiu stavby dôjde v priebehu 
roka 2010.

Pozvánka 
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva 
mestské zastupiteľstvo 
na štvrtok 28. januára 2010 o 14.00 h 
do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ.
Rokovania MsZ sú verejné.

Poslanci schválili rozpočet mesta 
na rok 2010 a dve nové všeobecne 
záväzné nariadenia.
V prvom čísle Handlovských novín 
v roku 2010 vám prinášame výber 
z toho najpodstatnejšieho, čo poslanci 
mesta schválili v závere roka 2009. 
Kompletné uznesenie z rokovania 
MsZ nájdete na www.handlova.sk 
a vývesnej tabuli pred MsÚ.

Z novembrového MsZ (26.11.2009) 
vyberáme:
Mesto Handlová vyhlásilo obchod-
né verejné súťaže (OVS) na predaj 
majetku mesta: 
-   Mestská tržnica, objekt na Ul. 
Mostná a pozemok za účelom výstav-
by garáže na Ul. Krššáková. Na predaj 
tržnice sa nenašiel žiadny záujemca 
a preto táto súťaž bola vyhlásená za 
neplatnú. Ostatné OVS boli úspešné 
a poslanci schválili odpredaj tohto 
majetku mesta na základe vyhodnote-
nia OVS, resp. víťazov týchto súťaží. 
-   rodinný dom na Ul. Mostnej, 
(zastavaná plocha o výmere 113 m2, 
kúpna cena 33 200,- €), 
- pozemok na Ul. Krššákovej, (plo-
cha o výmere 24 m2 v k.ú, kúpna cena 
580,- €) majú nových majiteľov. 
Ďalším podstatným bodom rokovania, 
bolo schválenie Doplnku č. 4 k VZN 
Mesta Handlová č. 9/2005, ktorým 

sa stanovujú zásady prideľovania 
a hospodárenia s bytovým fondom 
vo vlastníctve Mesta Handlová, 
ktorý upravuje problematiku bytov 
v domoch osobitného určenia, t.j. 
obytných domov na Ulici 29. augusta 
č. 1, Partizánskej č. 36,38,40 a SNP č. 
34, (medzi občanmi sú domy známe 
ako DOS-ky /domy s opatrovateľskou 
službou). 

Zmeny v zásadách 
prideľovania bytov 
osobitného určenia 
Byty v menovaných obytných domoch 
majú štatút bytov osobitného určenia 
a sú určené pre občanov, ktorí majú 
nepriaznivý zdravotný stav, poberajú 
dôchodok, majú zavedenú opatrova-
teľskú službu mesta Handlová alebo 
je predpoklad potreby zavedenia 
opatrovateľskej služby vzhľadom na 
postupné strácanie sebestačnosti 
a zhoršenie zdravotného stavu v blíz-
kej budúcnosti. V priebehu roku 2008 
a 2009 Komisia zdravotná, sociálna 

a verejného poriadku priebežne 
zbierala postrehy, podnety a skúse-
nosti, na základe ktorých predložila 
poslaneckému zboru návrh nového 
VZN vo forme Doplnku č. 4, kde je 
problematika spracovaná komplexne, 
pričom za významné body zmeny 
možno považovať: 
Nové kritériá pre žiadateľov, ktoré 
doplnili pôvodné a sú tri :
-   trvalý pobyt na území mesta mini-
málne 3 roky, 
-   poberanie dôchodku (starobný, 
invalidný, vdovský, ...), prípadne 
uznanie invalidným nad 70 % poklesu 
schopnosti pracovať,

-   vyplatenie záväzkov voči mestu 
a mestom zriadeným organizáciám 
a organizáciám so 100% účasťou 
mesta. 
Dôležitá informácia pre žiadateľov:
V prípade, že žiadateľmi sú manželia 
alebo partneri musia podmienky 
pridelenia bytu osobitného určenia 
podľa tohto nariadenia spĺňať obaja 
manželia alebo partneri. Manželia 
môžu užívať len jeden byt osobitného 
určenia. Vytvorenie poradovníka sa 
tiež riadi novými kritériami so zreteľom 
na : naliehavosť bytovej potreby žia-

dateľa, pričom sa skúmajú súčasné 
bytové a majetkové pomery, rodinné 
pomery a iné sociálne kritériá, preu-
kázateľné zdravotné dôvody žiadateľa 
/vyjadrenie lekára/, dátum podania 
žiadosti. Pri zostavovaní poradovníka 
sa nezohľadňuje záujem žiadateľa 
o byt v konkrétnom obytnom dome. 
Opätovne si podať žiadosť o pridelenie 
bytu osobitného určenia má žiadateľ 
právo po uplynutí minimálne 12 
mesiacov od dátumu vyradenia žiado-
sti z poradovníka. Dôvody nepridelenia 
bytu boli doplnené o kritérium:
nezaplatené záväzky voči mestu 
Handlová. a mestom zriadeným 

organizáciám a organizáciám so 
100% účasťou mesta, t.j. /poplatky 
Mestskému bytovému podniku 
Handlová s.r.o. a oddeleniu správy 
daní, poplatkov a podnikateľskej čin-
nosti MsÚ Handlová/.
Najdôležitejšia zmena sa týka doplne-
ného § 9 Byty osobitného určenia č. 
1 až č. 8 obytného domu na Ulici 29. 
augusta č. 1. Tento paragraf je jedným 
z riešení problematiky obsadenosti 
Jazmín n.o. – Humanitné centrum 
„Nádej na dôstojný život“, t.j. útulku 
pre bezdomovcov. 
Viacerí klienti sú v zariadení takmer 
4 roky, pričom ich zdravotný stav im 
neumožňuje uchádzať sa o prácu, ale 
podľa zákona o sociálnom poistení 
nie je ani možné prideliť im invalidný 
dôchodok. Tým sú značne obmedzení 
riešiť svoju bytovú situáciu. V Doplnku 
č. 4 bolo schválené vyčlenenie 8. bytov 
v obytnom dome na Ulici 29. augusta 
č. 1 pre klientov HC a ich prideľovanie 
podľa osobitných pravidiel, ktoré sú 
presne špecifikované a veľmi prísne. 
Byty budú prideľované priebežne ako 
sa budú postupne uvoľňovať terajšími 
nájomníkmi.
Klienti, ktorí dostanú možnosť uchád-
zať sa o pridelenie bytu osobitného 
určenia, si zaslúžia dostať druhú šancu 
vo svojom živote, tú prvú využili, keď 
prijali pomoc, prispôsobili sa podmien-
kam života v zariadení sociálnych slu-
žieb, neporušujú pravidlá a dali svojmu 
životu nový rozmer a kvalitu. V prípade 
akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. 
Veroniku Rýšovú osobne alebo na tel. 
č. 0915 114 926 alebo 046/5475351.

Na tomto zastupiteľstve poslanci 
schválili Kalendár celomestských 
spoločenských, kultúrnych a špor-
tových podujatí v roku 2010, ktorý 
vypracoval DK Handlová a nájdete ho 
i na www.handlova.sk. 

(pokračovanie na str. 4)

Správy z Mestského úradu


