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Z rokovania poslaneckého zboru 
mesta Handlová
Poslanci mestského zastupiteľstva v Handlovej 
rokovali v posledný septembrový deň. V bode správa 
majetku mesta poslanci schválili prenájom pozemkov 
pre skládku komunálneho odpadu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. Vyhlásili jednu verejnú obchodnú 
súťaž  a tri požiadavky zamietli.  Ďalšími bodmi bolo 
schválenie štyroch nových všeobecne záväzných 
nariadení mesta, ktoré nahradia VZN číslo 18 z roku 
2005. Toto veľké všeobecne záväzné nariadenie spá-
jalo štyri navzájom nie celkom súvisiace oblasti života 
mesta, čo spôsobovalo problémy najmä pri priestup-
koch. Poslanci tak schválili nové VZN o dodržiavaní 
verejného poriadku a verejnej čistoty, o tvorbe údržbe 

a ochrane verejnej zelene, o celomestskej deratizácii 
a o parkovaní v meste Handlová. V prípade parkova-
nia sa sprísňujú podmienky na vyhradené parkovanie. 
Budú ho môcť mať len občania s ťažkým zdravotným 
postihnutím a osoby, ktoré v oblasti dopravy podnikajú. 
Drobné zmeny prinášajú aj ďalšie všeobecne záväzné 
nariadenia. Ich celé znenie nájdete na webovej stránke 
mesta Handlová.

V ďalšom programe poslanci schválili  Dodatok 
k zriaďovacej listine základnej umeleckej školy a vzali 
na vedomie výsledky hospodárenia mestských orga-
nizácií, škôl a školských  zariadení  za prvý polrok 
tohto roku. Riaditeľka domu kultúry informovala o po-
dujatiach v treťom štvrťroku, aj o pláne na posledné tri 
mesiace roka.
Najzávažnejší bod rokovania odznel v rôznom. 

Handlová spravuje celkom 44 km miestnych komu-
nikácií, z toho bolo počas povodní 35 km pod vodou.  
V niektorých odľahlých častiach Handlovej stále nepre-
máva mestská hromadná doprava. Navyše, opravy 
treba urobiť kvôli zimnej údržbe ešte do prvého snehu. 
Náklady predstavujú čiastku 1 milión 122 tisíc Eur. Je to 
len jedna desatina toho, čo by sme urobiť potrebovali. 
S  výpadkom 431 tisíc Eur  na podielovej dani, mesto 
Handlová nedokáže tieto opravy financovať vo vlastnej 
réžii. Ale urobiť ich musí. V rámci verejnej súťaže teda 
mesto hľadalo firmu, ktorá by dokázala práce vykonať, 
zafinancovať a umožnila by mestu sumu postupne 
splácať 24 mesiacov. Záujem v prvom kole súťaže 
prejavili tri firmy. Poslanci tento postup schválili a tak 
sa môžeme tešiť na tri etapy, v ktorých budú postupne 
opravované zničené cesty a lávky pre peších. 

JP

Help, n. o. v spolupráci s mestom Handlová ponúkajú:

  JAZYKOVÉ KURZY ●
      - anglický nemecký, francúzsky
    - anglický jazyk pre opatrovateľky
    - nemecký jazyk pre opatrovateľky
    - AJ – príprava na maturitnú skúšku
    - NJ – príprava na maturitnú skúšku
  POČÍTAČOVÉ KURZY ●
      - všeobecné pre začiatočníkov a mierne pokročilých
      - Microsoft Word
      - Microsoft Excel
      - Svet PowerPointu a tvorba fotoalbumov
      - Komunikácia prostredníctvom internetu
      - Microsoft Windows a práca s médiami

Nové kurzy v ponuke !!V spolupráci s Akadémiou vzdelávania:

TVORBA WWW STRÁNOK -18 hodín 
KURZ OPATROVANIA – 220 hodín
KURZ ARANŽOVANIA KVETOV  - 70 hodín
Kurzy sa budú otvárať v Handlovej, podľa záujmu občanov.
Možnosť úhrady kurzu na dve splátky.

Bližšie info: Mgr. Dana Kmeťová, MsÚ Handlová č. dverí 28
Telefón: 046/519 25 50, 0905 884 813, e-mail: kmetova@handlova.sk Je vlastná kotolňa skutočne výhodou?

Každý rok po vyúčtovaní spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody (TV) 
uvažujú niektorí nespokojní vlastníci bytov o výstavbe vlastnej kotolne. Myslia si, že 
odpojením sa od centrálneho zásobovania teplom automaticky znížia spotrebu tepla. 
Nie je to pravda. Tepelno-technické vlastnosti objektu sa nezmenia odpojením, spotre-
ba zostáva rovnaká a ak sa zníži, tak len na úkor tepelnej pohody.

Pri kalkulovaní ceny tepla z vlastnej domovej kotolne a doby návratnosti 
je potrebné rátať nielen s cenou samotného vykurovacieho média, ale aj s 
ostatnými nákladmi (s cenou vody, elektrickej energie, s nákladmi na údržbu, 
revízie, kontrolu a obsluhu kotla, s nákladmi na úhradu nového kotla, vrátane 
úrokov z úveru a s poplatkom za odpojenie sa od CZT a pod.). Všetky tieto 
náklady musia byť transparentne preukázané v konečnej cene z vlastnej 
domovej kotolne a nemali by byť pred vlastníkmi bytov účelovo skryté v iných 
položkách (napríklad vo fonde opráv). Napr. vlastníci bytov v bytovom dome 
MN 1 – 9 majú vlastnú kotolňu a za teplo zaplatili v roku 2009 viac EUR, ako 
keby odoberali teplo od KMET Handlová, a.s.. 

Pred výstavbou vlastnej kotolne je potrebné najprv hydraulicky vyregulovať systém in-
štaláciou regulačných ventilov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, 
vymeniť okná, dvere, zatepliť objekt. Ak sa tieto opatrenia urobia až po vybudovaní 
kotolne, bude predimenzovaná, zbytočne sa hradia náklady za nevyužitý výkon. 

KMET Handlová, a.s. 

Týždeň vzdelávania 15. - 19.11. 2010
Najkrajšie výtvarné diela z rúk našich detí a žiakov 
Výstava výtvarných prác  „Naše školy“  - 15.11. – 30.11.2010  
Dom kultúry mesta Handlová - foyer
Interaktívna tabuľa v materskej škole  - 15.11.2010  o 13.00 h
Dom kultúry mesta Handlová
Akadémia škôl - 16.11.2010 (utorok) 10.00 h Dom kultúry mesta Handlová 
Program:
•     prezentácia škôl
•     vyhodnotenie súťaže „Najúspešnejšia základná škola v školskom roku  
      2009/10“
•     vyhodnotenie súťaže „Dobrý nápad 2010“ za mimoškolskú činnosť  
      v školskom roku 2009/10
Najlepší študenti Handlovej v obradnej sieni MsÚ
18.11.2010 (štvrtok) 10.00 hod.
Rada školy
18.11.2010 (štvrtok) 15.30 h Dom kultúry mesta Handlová


