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Nový náčelník 
MsP Handlová

Bc. Milan Pepich nie je na mest-
skej polícii v Handlovej žiadnym 
nováčikom. V januári 2010 ho 
poslanci MsZ na návrh primátora 
mesta schválili do funkcie.  Keď 
sme sa ho spýtali, čo bude jeho 
prioritou, odpovedal, že jeho cieľom 
je stabilizácia príslušníkov MsP, 
doplnenie stavu do plánovaného 
počtu a vytvorenie podmienok 
na profesionálny a odborný rast 
príslušníkov MsP. 
V druhej rovine bude jeho cieľom 
zvýšiť aktivity a činnosť v prevencii 
a zaangažovanie všetkých prísluš-
níkov MsP do tejto oblasti. 

Kto je Milan Pepich...
Narodil sa v Handlovej (1963) 
Dosiahnuté vzdelanie: 
1. stupeň VŠ
V tíme MsP pracuje od jej vzniku 
4.5.1992
Pracoval na týchto pozíciách:
Zástupca náčelníka MsP od 
1.5.2008
Poverený riadením MsP od 
1.10.2009
Náčelník MsP od 1.2.2010.

Zimná údržba 
komunikácií
Počas zimy vykonáva v našom 
meste zimnú údržbu mestom pove-
rená organizácia HATER Handlová 
s.r.o. Stará sa o viac ako 45 km 
ciest a 30 km chodníkov, ktoré sú v 
Handlovej, Novej Lehote, Morovne 
a v Remate. Celkovo sa zimná údrž-
ba vykonáva ôsmimi mechanizmami: 
malý a veľký sypač, malý traktor na 
odhŕňanie chodníkov, tri traktory 
na hrnutie ciest a dva nakladače. 
Všetky stroje majú už na svojom 
konte viac ako 25 rokov, no zatiaľ sa 
stále darí techniku udržovať v takom 
stave, aby slúžila svojmu účelu. 

Keď napadne sneh
V prípadoch dlhotrvajúceho sneže-
nia sa činnosť súvisiaca so zimnou 
údržbou  prioritne sústreďuje na 
zabezpečenie zjazdnosti ciest MHD, 
prístupov k zdravotníckym zariade-
niam, prístupom k školským zaria-
deniam a čisteniu najdôležitejších 
chodníkov z centra mesta. Súčasne  
sa zabezpečuje prejazdnosť 
najdôležitejších ciest v prímestských 
častiach.
Ručné čistenie mesta, hlavne chod-
níkov, kde sa nedostane technika, 
schodísk, lávok, prechodov, autobu-
sových zastávok, zabezpečujú akti-
vační pracovníci. Takisto pomáhajú 
v prípade naliehavých požiadaviek 

občanov. Týmto žiadame občanov 
mesta o zhovievavosť a opatr-
nosť na komunikáciách. Veľké 
nápory snehu sa dajú zvládnuť 
len postupne.
Na posyp komunikácií používa 
HATER Handlová s.r.o.  štrko drvu  
z lomu Remata a technickú soľ. 
Drvu po skončení zimnej údržby 
(zimná údržba končí  podľa pove-
ternostných podmienok zvyčajne v 
marci) opätovne zbierajú aktivační 
pracovníci. Technická soľ, ktorá sa 
používa v Handlovej, ale bežne aj 
v iných mestách, má atest vydaný 
Štátnym geologickým ústavom D. 
Štúra pod číslom 72/2002. 
 

Našli ste neodhrnutý chodník?
Zimná údržba nie je len povinnosťou 
mesta, alebo mestom poverenej 
organizácie.   Podľa  zákona o pre-
mávke na pozemných komuniká- 
ciách závady v schodnosti miestnych 
komunikácií určených výhradne pre 
chodcov sú povinní odstraňovať 
správcovia týchto komunikácií. 
Chodníky priľahlé k nehnuteľnos- 
tiam, ktoré sa nachádzajú v zastava-
nom území a hraničia s cestou alebo 
miestnou komunikáciou, sú však 
povinní bez prieťahov odstraňovať 
vlastníci, správcovia alebo užívatelia 
nehnuteľností.  Problematiku zimnej 
údržby chodníkov bližšie upravuje aj 
naše Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta (VZN) č. 18/2005 o zdravom 
životnom prostredí, dodržiavaní 

čistoty a poriadku na území mesta 
Handlová (§5 chodníky). V prípade, 
že správca„ svoj“ chodník zane-
dbáva, príslušníci MsP môžu udeliť 
fyzickým osobám v blokovom konaní 
pokutu do výšky  33 Eur. V prípade 
porušenia tejto povinnosti fyzickou 
osobou oprávnenou na podnikanie 
alebo právnickou osobou môže 
primátor mesta uložiť pokutu do 
výšky 6 638 Eur. Príslušníkom MsP 
však v prvom rade nejde o to, aby 
vyrubovali pokuty. Tieto priestupky 
najčastejšie riešia dohovorom. Skôr 
je ich snahou, aby si správcovia 
a majitelia splnili povinnosť voči 
iným občanom. Ak dôjde k úrazu, 
náhradu môže občan vymáhať práve 
od správcu nehnuteľnosti.

Zimná údržba je záležitosťou nás 
všetkých
Odstavené vozidlá na krajniciach 
ciest, resp. chodníkoch, sú počas 
zimnej údržby veľkým problémom 
pre mechanizmy vykonávajúce 
zimnú údržbu. Preto opätovne žiada-
me občanov, aby v zimnom období, 
ak je to možné, svoje vozidlá parko-
vali tak, aby nezasahovali do ciest.
V období, kedy sa vykonáva zimná 
údržba, môžete svoje pripomienky 
nahlasovať nepretržite na mobilné 
tel. číslo: 0915 879 227, osobne 
v sídle spoločnosti na Potočnej ulici 
alebo počas pracovných dní na tel. 
čísle 5477 004.

HATER Handlová s.r.o.

BANÍCKA 
RALLYE 2010
25. -27.6.2010

Zažite medzinárodnú mototuris-
tickú súťaž plnú dobrodružstva 
a adrenalínu. 
Viac ako 155 kilometrov dlhá jazda 
vašim autom, jazda zručnosti“ 
O pohár mesta Handlová“ a novin-
ka - súťaž ,,Mladý navigátor“. 
V tomto roku sa pôjde cez mestá 
Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, 
Krupina a Veľký Krtíš.
Prihlášky  a propozície nájdete na 
www.handlova.sk 

Aby sme mali škôlky...
Materské školy na území miest, resp. ich prevádzku 
hradia mestá zo svojich rozpočtov. Je  to originálna 
kompetencia mesta, čo znamená, že škôlky na území 
miest sú v rukách  poslancov MsZ. V Handlovej 
poslaneckému zboru stále záleží na tom, aby hlavne 
zamestnané mamičky mali deti v zariadeniach, kde je 
o ne odborne postarané. Súčasne je však potrebné 
narábať s rozpočtom mesta. Mesto Handlová má po 
optimalizácii svojich škôlok jednu MŚ s ďalšími tromi 
elokovanými pracoviskami. Tie sú v súčasnej dobe 
naplnené tak, aby aj z ekonomického hľadiska spĺňali svoju 
funkciu. Efektivita vyžitia  MŚ však radikálne klesá v prípa-
de,  ak rodičia svoje deti do MŠ nahlásia počas prázdnin 
a napokon ich do škôlok neprivedú. Stalo sa tak i počas 
zimných prázdnin koncom minulého roka. 
Návštevnosť detí počas prázdnin: 
21.12.2009 – nastúpilo 80 detí zo 103 nahlásených
22.12.2009 – nastúpilo 67 detí z 97 nahlásených
23.12.2009 – nastúpilo 21 detí z 54 nahlásených
04.01.2010 – nastúpilo 50 detí zo 71 nahlásených
05.01.2010 – nastúpilo 57 detí zo 74 nahlásených

07.01.2010 – nastúpilo 61 detí z   82 nahlásených
08.01.2010 – nastúpilo 56 detí zo 77 nahlásených
Koľko finančných prostriedkov nás stojí jeden deň prevád-
zky v jednotlivých zariadeniach?
MŠ a ŠJ SNP – 850,34 eur
ET a ŠJ Dimitrovova - 343,11eur
ET a ŠJ MC – 897,53 eur
ET a ŠJ Cintorínska – 444,30 eur
Z dôvodu, že toto nebol ojedinelý prípad, bude MŠ prevád-
zkovať počas prázdnin vždy len jedno zariadenie. 

JP


