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Poslanci rokovali v marci 
aj o prekleňovacom úvere 

Z 37.zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, 
ktoré sa konalo  25. marca 2010 vyberáme:
V bode nakladenie s majetkom mesta poslanci okrem iného 
schválili odpredaj majetku pre víťaza vyhlásenej obchodnej 
verejnej súťaže na predaj pozemkov na výstavbu garáží 
v lokalite Krššáková. Verejné obchodné súťaže na odpredaj 
majetku mesta sú vždy vyhlasované na obdobie dvoch až 
troch týždňov a takouto formou má mesto Handlová záu-
jem o transparentné a efektívne nakladanie s majetkom. 
O výsledkoch ďalšej verejnej obchodnej súťaže (vyhlásená 
1. 4 -19.4.2010)  na predaj pozemkov na výstavbu garáží 
v lokalite MC, by mali poslanci rozhodnúť o odpredaji, 
na základe vyhodnotenia OVS, na svojom nasledujúcom 
zasadnutí. 
Po šesťročnej práci v rámci projektov zameraných na 
občanov ohrozených sociálnym vylúčením, je Handlová 
dobrým príkladom aj pre ostatné mesta. Koncepčný mate-
riál Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) v meste 
Handlová na roky 2010 – 2013, ktorý poslanci schválili, je 
zároveň definovaný ako jedna z povinností miest a obcí 
v zmysle novej legislatívy o sociálnych službách. Zároveň 
je jeho schválenie podmienkou k žiadosti o NFP na vybu-
dovanie nového zariadenia SENIOR CENTRA v objekte 
bývalej ZŠ M. Krššákovej.  V tomto pláne sú premietnuté 
požiadavky zo strany občanov, ktoré zaznievali priebežne 

na verejných diskusiách, na spoločných stretnutiach so seni-
ormi a podobne. KPSS je vymedzený na roky 2010 -2013, 
a v roku 2012 zvažuje s realizáciou prieskumu o sociálnych 
službách v meste. 
Prekleňovací úver
Schválený prekleňovací úver sa dotýka dočasného 
prefinacovania už poskytnutých služieb v rámci projektu 
Modernizácia a zateplenie  obvodového plášťa ZŠ MC. 
Prijatie  prekleňovacieho investičného úveru pre mesto 
Handlová vo výške 76 038,30 eur do doby získania schvá-
lených finančných prostriedkov na základe žiadosti o refun-
dáciu z MVRR SR mesto realizovalo vzhľadom na súčasnú  
finančnú situáciu, kedy nemalo možnosť vyčleniť z podielo-
vej dane a iných zdrojov uvedenú finančnú čiastku.  Banka 
poskytujúca prekleňovací úver bola vybraná na základe 
porovnania podkladov od 5 – tich bankových subjektov, kde 
bola vybraná najvýhodnejšia ponuka. 
Súkromná Stredná odborná škola
Poslanci rokovali i o situácii v ZUŠ Handlová, kde bol 
poskytnutý výhodný prenájom priestorov pre Súkromnú 
strednú odbornú školu. Úprava zmluvného vzťahu bude 
predmetom rokovania štatutárov mesta Handlová a sú-
kromnej školy. 
Z pozície predsedu správnej rady  Help, n. o. odstúpil Ing. 
Ladislav Hudák. Poslanci schválili na tento post ( po roko-
vaní Správnej rady 19. 3. 2010) Jozefa Maďara, nominanta 
Vidieckeho parlamentu Trenčianskeho kraja. Došlo k zmene 
v členskej základni Komisie práce s deťmi a mládežou, 
kde Janu Guttmanovú na základe jej vzdania sa členstva 
nahradila Dominika Švecová, ktorá v súčasnosti pracuje ako 
externá vedúca DaMP.
V závere rokovania vystúpil poslanec TSK  Jozef Stopka, 
ktorý okrem iného  informoval o zložitej ekonomickej situácii 
v rámci VÚC TSK, ktorá je obdobne, ako v rámci samospráv, 
ovplyvnená výpadkom podielových daní ale i finančnými 
záväzkami TSK z predchádzajúcich období. Kompletné 
uznesenia nájdete na www.handlova.sk a aktuálne aj vo 
vývesnej tabuli pred MsÚ.
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Len ten kto stratil toho koho 
mal rád, pochopí čo je bolesť 
a žiaľ!

Uplynulo 12 rokov, čo nás navždy 
opustil – syn 
Miloško, 
vo veku 39 
rokov, 

10 rokov čo 
sme sa roz-
lúčili nám 
d r a h ý m 
manželom, 

deduškom  
a p r a d e -
duškom 

Milanom 
Kontinom 

a tento rok 
si pripo-
m e n i e m e 

nedožitých 
56 rokov 
ďalšieho 
s y n a 

Milanka.
Môže byť 
ešte väčší 
žiaľ pre 
s m ú t i a c u 
m a t k u 
a celú rodinu?! 
S láskou a úctou si spomína celá 
rodina, manželia, manželka, 
matka, deti, vnúčatá  a pravnú-
čatá.

Veľmi nám chýbate!

Regulačný úrad vykonal 
kontrolu v KMET Handlová, a.s.

V dňoch 11.3. – 31.3. 2010 vyko-
nal Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví (URSO) v spoločnosti KMET 
Handlová, a.s. kontrolu dodržiava-
nia zákonov, všeobecne záväzných 
právnych predpisov a vydaných 
rozhodnutí v oblasti regulácie sieťo-
vých odvetví, overovanie správnosti 
a pravdivosti dokladov predklada-
ných úradu za roky 2007 a 2008. 
Kontrola preverovala zahrnutie 
oprávnených nákladov započíta-
ných vo variabilnej zložke ceny 
tepla a dodržiavanie fixnej zložky 
maximálnej ceny tepla a schválené-
ho objemu fixných nákladov. 

Vykonanou kontrolou nebolo zistené 
porušenie zákona č. 276/2001 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach. 

KMET Handlová, a.s.

Chata Mladosť 
TMG Remata

ŠPECIÁLNA PONUKA 
PRE ŠKOLSKÉ VÝLETY 
v mesiacoch máj – jún 2010 

-  Ubytovanie 
  8,30 eur /osoba noc
- Celodenné stravovanie 
   8,30 eur/osoba

Doprava a program dohodou. 
Športoviská zdarma.

0908 426620 
chatár Jožo
tikhandlova@azet.sk

www.remata.sk

Medecínska diagnostika
- zmapuje stav orgánov v tele
- odhalí príčinu ochorenia   
  skôr ako prepukne
- vyšetrenie vykoná lekár
- diagnostika je 2 krát 
  v mesiaci v CVČ Relax 
  v Handlovej
- nahlásiť sa môžete na   
tel. číslach 0949 853 270,  
       0908279 022, 
       0903 451 801


