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O Z N Á M E N I E
Mestský bytový podnik Handlová s. r. o., oznamuje vlastníkom bytov, že v zmysle zmluvy o výkone správy a zverej-
nenia miery inflácie za rok 2009 Štatistickým úradom SR zvyšuje poplatok za správu bytov o  1,6 % s platnosťou od 
1.4.2010 /platby v mesiaci marec 2010/ nasledovne: 
                                    Pôvodná výška poplatku za správu         Nová výška poplatku za správu
Byty I. kategórie                   3,13 €/mesačne                                     3,18 €/mesačne
Byty II. kategórie                  2,43 €/mesačne                                     2,47 €/mesačne
Byty Banská kolónia             0,69 €/mesačne                                     0,70 €/mesačne

Zároveň Vám oznamujeme, že poplatok za správu bytov bude upravovaný každoročne o mieru inflácie zverejnenú 
Štatistickým úradom SR ( http://www.statistics.sk).

MsBP Handlová s. r. o.

ÚDRŽBA 
KOMUNIKÁCIÍ
V meste Handlová je 44,1 
km miestnych komunikácií, 
ktoré patria pod správu mesta. 
Pravidelne sa do rozpočtu mesta 
zakomponuje i položka na ich údrž-
bu. Ako to bude v roku 2010?
V rozpočte na rok 2010 je naplá-
novaná čiastka vo výške 16 597 €. 
Poslanci MsZ v minulom roku schvá-
lili aj komerčný úver vo výške 1 335 
tis. € na opravu komunikácií, ktoré 
sa budú realizovať na sídlisku MC 
z dôvodu premávky MHD a husto 
obývanej oblasti.

Komplexná rekonštrukcia miest-
nych komunikácií sa bude v kalen-
dárnom roku 2010 realizovať na 
etapy nasledovne:
1. etapa - rekonštrukcia Ulice 
Pekárska (po ukončení rekonštruk-
cie vodovodu)
2. etapa - rekonštrukcia Ulice 1. 
mája (od križovatky s Ul. ČSA 
po križovatku s Ul. Údernícka) a 
rekonštrukcia Ulice Pstruhárska (od 
križovatky s Ul. 1. mája po mostové 
teleso vrátane)

3. etapa - rekonštrukcia Ul. 
Morovnianska cesta vrátane med-
ziblokových komunikácií. (vyššie 
uvedený komerčný úver)

Mesto Handlová začína s opravami 
po skončení zimnej údržby (spravid-  
la apríl, máj kalendárneho roka). 
V súčasnej dobe sa v prípade väčšie-
ho výtlku realizuje dočasné riešenie, 
zasypávanie štrkom.
Stav ciest je porovnateľný so stavom 
počas minulého roka. Okrem klimatic-
kých podmienok a ich zmien majú na 
stavebno-technický stav komunikácií 
vplyv aj hustota dopravy a zaťaženie 
komunikácií, ktoré každoročne naras- 
tajú. Najviac negatívne ovplyvnené 
sú samozrejme komunikácie s vyso-
kou frekvenciou dopravy a komuniká-
cie, po ktorých je vedená prevažne 
nákladná a autobusová doprava. 

JP

NARODENÉ DETIČKY 
január/február 2010 

Maroš  Širáň
Andrej  Schwartz
Sebastián Klempa
Roderik  Chudý
Miroslav  Baláž
Jakub  Chlpek
Róbert  Hertlík
Šimon  Peprik
Lucia  Širáňová
Ema  Padúchová
Lara  Trangošová
Viktória  Zuzaniaková
Dajana  Cicková
Vanesa  Gregorová
Nina  Kúdelová
Barbora  Hertlíková

JUBILANTI 
70, 80, 85, 90 a viac rokov sa 

v mesiaci február dožili

Rudolf  Staňák
Jozef  Eichenbaum
Júlia  Rückschlossová
Bohuš  Jambor
Emília  Althapová
Anna  Holosová
Veronika  Bambergerová
Irena  Doležalová
Pavel  Michalka
Dionýz  Bóna
Mária  Citarová
Anna  Vravková
Milan  Jurík
Elena  Škodová
Július  Geleta
Ján  Wolner

 referát obradov MsÚ

Zber veľkoobjemného odpadu na mesiace marec, apríl  2010
Mesto Handlová žiada občanov mesta, aby ku 
kontajnerom dávali len veľkoobjemný odpad, t.j. taký 
komunálny odpad, ktorého rozmery alebo množstvo 
neumožňuje  zber zbernými nádobami (bytové 
zariadenia a doplnky). Do veľkoobjemného odpadu 
nepatrí biologický odpad (tráva, konáre, lístie,...), 
stavebný odpad  (suť, okná, dvere,...), elektrické a 
elektronické zariadenia. Odpad je potrebné vyložiť 
večer pred dňom zberu, resp. ráno do 6.00 

V marci sa budú odstraňovať a orezávať 
stromy pod  elektrickým vedením
Stredoslovenská energetika a.s. ako prevádzkovateľ elek-
trických vedení nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
mesta Handlová bude realizovať v priebehu mesiaca marec 
2010 odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných poras-
tov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických 
vedení.  Zároveň vyzýva občanov, vlastníkov pozemkov pod 
elektrickým vedením nízkeho napätia, aby umožnili zamest-
nancov SZE a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SZE a.s. 
písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky, za účelom 
odstránenia stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnú 
prevádzku elektrického vedenia. Drevná hmota, ktorá zosta-
ne po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov patrí 
vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.
Zároveň upozorňujeme občanov, že podľa zákona o ener-

getike je zakázané pod elektrickým vedením:

1.  zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
2.  vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou 
     presahujúcou 3 m,
3. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou 
     presahujúcou 3 m vo vzdialenosti od 2 m od 
     krajného vzdušného vedenia,
4. uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
5. vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb 
     a majetku,
6. vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické  
     vedenie.
Právne súvislosti zákonných oprávnení spoločnosti 
Stredoslovenská energetika a.s. nájdete na internetovej 
stránke mesta www.handlova.sk a vo vývesnej tabuli pred 
MsÚ Handlová. 

Novootvorené a zrušené 
prevádzkarne v januári 2010

Novootvorené
- sklenárstvo, Lipová 8
- kaderníctvo, Námestie baníkov 20
Presťahované:
- stolárska výroba, z Poštovej ul. na
  Lipovú  ul. č. 8
- pánske kaderníctvo, z Nám. baníkov č.    
28 na Mierové nám. č.250

Zrušené:
- pedikúra, manikúra, Námestie baníkov 4
- kancelária T-COM, Námestie baníkov 20 
- predajňa nábytku, Ligetská 4
- videopožičovňa a predaj doplnkového
  potravinárskeho tovaru, Nám. baníkov 20    


