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Koniec marca znamená 
daňové povinnosti
Poplatky sa nemenili
Marec je mesiacom, ktorý zname-
ná daňové povinnosti. V meste 
Handlová práve v tomto čase 
obdržia občania rozhodnutia o vy-
rubení miestnych daní – konkrétne 
dane z nehnuteľností, dane za psa 
a miestneho poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad. 
Výška poplatkov sa od roku 2008 
nemenila a teda sú stále v platnosti 
VZN č.7 a č.8/2007, ktorými poslanci 
MsZ výšku poplatkov schvaľujú.

Ako po minulé roky
Do konca mesiaca marec 2010 
pracovníci Mestského úradu spra-
cúvajú všetky zmeny, ktoré nastali 
v roku 2009 a majú vplyv na výšku 
dane. Predpokladáme, že posledné 
dni v mesiaci marec až do polovice 
apríla 2010 sa začne s doručovaním 
platobných výmerov do domác-
ností. V tomto období  zavítajú do 
vašich obydlí pracovníci mesta. 
V prevažnej miere ide o ľudí, ktorí  
sú vám známi, nakoľko túto činnosť 
vykonávajú pravidelne už niekoľko 
rokov. Doručovanie bude prebiehať 
aj v popoludňajších hodinách a po- 
čas víkendov.

Upozornenie pre Handlovčanov
Neplaťte miestne dane a poplatky 
pokiaľ niekto zazvoní pri vašich 
dverách. Dane a poplatky v žiad-
nom prípade neplaťte pri preberaní 
doporučenej pošty. Pri roznáške 
miestnych daní je úlohou občana 
prevziať platobný výmer a výzvu, čo 
uskutoční občan svojim podpisom. 
Aj v prípade, že ste daň medzičasom 
zaplatili, je potrebné prevziať zásiel-
ku, ktorá v podstate znamená, že ste 
boli oboznámení so svojou daňovou 
povinnosťou. Ak odmietnete prevziať 
doporučený list, v súlade so záko-
nom, sa aj takýto list považuje za 
doručený, aj keď sa adresát nedo-
zvedel o jeho obsahu. 

Ako ušetríte čas
Najjednoduchším spôsobom, ako 
uhradiť mieste dane a poplatky, je 

zaplatiť ich  prostredníctvom poš-
tovej poukážky na pošte alebo ban-
kovým prevodom vo vašej banke. Ak 
využívate služby internet bankingu, 
môžete tak urobiť pohodlne z vášho 
domova. 
Ak sa predsa len rozhodnete zaplatiť 
osobne, preukážte sa doručeným 
výmerom a urobte tak v časoch, 
kedy je otvorená pokladňa mesta:

Pondelok 7.00-15.00 hod. 
Utorok      NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 8.00-15.00 hod. 
Štvrtok 7.00-14.00 hod. 
Piatok      7.00-13.00 hod. 

Nezabudnite
Dane je potrebné zaplatiť do konca 
mesiaca apríl 2010.  

Ing. Tatiana Molnárová, 
vedúca daní a poplatkov MsÚ Handlová 

Bezplatná pomoc 
pri vypisovaní daňových 
priznaní pre dôchodcov

Turisticko-informačná kancelária 
v Podnikateľskom inkubátore na 
Námestí baníkov  (prízemie vpra-
vo) ponúka možnosť bezplatného 
vyplnenia daňového priznania pre 
dôchodcov. Tlačivo na Daňové pri-
znanie nájdete v TIK-u. 

UPOZORNENIE: 
Je potrebné  priniesť si občiansky 
preukaz a potvrdenie o príjme doru-
čené od zamestnávateľa. Zákonná 
lehota na podanie Daňového prizna-
nia je do 31.3.2010. Do 19.03.2010 
zabezpečuje TIK doručenie 
Daňových priznaní na Daňový úrad 
v Prievidzi. 
Otváracie hodiny TIK pre verejnosť: 
PO- PI : od 9,00 do 15,30 hod.
Tel.: 046 5186 102

Poslanci schválili investičné 
zámery na rok 2010

Posledný januárový štvrtok sa vo 
veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 
zišli trinásti poslanci mesta Handlová 
na svojom 35. zasadnutí v tomto 
volebnom období. Úvod patril nakla-

daniu s majetkom mesta v 6.bodoch,  
ktoré poslanci schválili.
Vedúci odd. výstavby, územného 
plánovania, dopravy a životného 
prostredia predložil priority inves- 
tičnej činnosti na rok 2010. Celkovo 
odobril poslanecký zbor bežné 
výdavky vo výške 
1, 7 tis. € na mestský mobiliár, 16,5 
tis. € na správu a údržbu ciest, 
3,2 tis. € na opravu autobusových 
zastávok, 23,5 tis. €  na dendro-
logickú úpravu drevín na Ul. 29. 
augusta. V kapitálových výdavkoch  
bol schválený investičný zámer na 
rekonštrukciu mestských komuniká-
cii vo výške 930 tis. €, rekonštrukciu 
športoviska na ZŠ MC vo výške 43,5 
tis. €  a rekonštrukciu ústredného 
kúrenia v ZUŠ Handlová vo výške 
30,3 tis. €
Ing. Rudolf Vlk, konateľ  MsBP 
Handlová, s. r. o. predložil infor-
matívnu správu o prideľovaní 
bytov a nebytových priestorov za 
IV. štvrťrok 2009 a hlavná kontro-
lórka mesta  informatívnu správu 
o kontrolnej činnosti za rok 2009. 
Poslancom bola oddelením  regio-
nálneho rozvoja predložená správa 
o projektoch za rok 2009. Z pohľadu 
úspešnosti predkladania projektov 
a ich hodnotenia môžeme konštato-
vať, že len v roku 2009 sa podalo 27 
projektov väčšieho i menšieho rozsa-
hu. Z toho 7 projektov bolo doteraz 
vyhodnotených ako úspešné, 14 
bolo neúspešných a 6 projektov 
je vo fáze hodnotenia. Monitorujú 
sa projekty i zo starších období. 
Celkovo mesto Handlová získalo 
3 319 tis. € z externých zdrojov, 
pričom spolufinancovanie projektov 
bolo vo výške 158 tis. €. 
Na tomto MsZ bol na návrh primátora 
poslancami schválený nový náčelník 
MsP Handlová Bc. Milan Pepich. 
Poslanci schválili aj návrh na zmenu 
zapisovateľky Komisie športu, 
odstúpenie člena Komisie regio-
nálneho rozvoja, cestovného ruchu 
a plánovania projektov a odstúpenie 
člena Komisie zdravotnej, sociálnej 
a verejného poriadku. Zámer reali-
zácie nájomných nízkoštandardných 
bytov (Ligetská ulica – 12 bytov, M. 
Čulena -24 bytov ) predložil pred-
nosta MsÚ. Zámer bol už v minulosti 
mestom predkladaný, no neuspel. 
Poslanci ho preto  museli opätov-

ne schváliť, nakoľko ich súhlas je 
súčasťou predkladania projektu. Ak 
zámer s celkovými predpokladanými 
nákladmi 1 003 tis. € bude úspešný, 
mali by v tejto lokalite vyrásť dvoj-
podlažné samostatne stojace objek-
ty bytových domov pavlačového 
typu pozostávajúce zo 6. bytových 
jednotiek. Byty by mali byť trojizbové 
sociálneho charakteru. Každý byt so 
samostatným vchodom, prístupný 
na 1. NP z komunikačného chod-
níka a na 2. NP z pavlače. Jedna 
bytová jednotka by mala obsahovať: 
zádverie, kúpeľňu s WC, obývaciu 
kuchyňu, izbu a spálňu. K bytovým 
domom bude pristavený sklad na 
tuhé palivo, resp. prípravňa paliva, 
rozdelená na šesť kójí.
V závere rokovania vystúpil aj 
občan mesta, ktorý, okrem iného, 
preložil poslaneckému zboru otázky 
týkajúce sa výstavby železničnej 
zastávky na MC. Ako sme už infor-
movali aj v Handlovských novinách, 
stavebníkom a teda aj investorom 
stavby železničnej zastávky sú 
Železnice SR.  Dňa 6.7.2009 bolo 
mestom Handlová vydané rozhod-
nutie o predĺžení platnosti rozhod-
nutia o umiestnení stavby „Zriadenie 
železničnej zastávky Handlová“. 
Stavebné povolenie vydáva Úrad 
pre reguláciu železničnej dopravy, 
avšak toto dodnes nebolo vydané. 
Predpokladáme, že k začatiu stavby 
dôjde v priebehu roka 2010.
Kompletné uznesenia nájdete na 
internetovej stránke mesta www.han-
dlova.sk a aktuálne aj vo vývesnej 
tabuli pred MsÚ. 

JP

Správy z MsÚ


