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Správy z MsÚ
Uzávierka cesty Ul. Štrajková
Dňa 18.5.2010 mesto Handlová v zastúpení Odd. 
výstavby, ÚP, dopravy a OŽP oznámilo úplnú 
uzávierku miestnej komunikácie – Ul. Štrajková 
z dôvodu náteru oceľovej konštrukcie mostného 
telesa. Uzávierka bude trvať od 25.5.2010 do 
30.6.2010.
Všetka doprava bude vedená po súbežnej komuni-
kácii, ktorá úrovňovo križuje železničnú 
trať medzi ulicami M. R. Štefánika a SNP. 
Uzávierka bude riadne vyznačená prenosnými 
dopravnými značkami v zmysle určenia použitia 
prenosných dopravných značiek a zariadení 
vydanom mestom Handlová.  

Nové byty na Mostnej
V súčasnej dobe prebiehajú búracie práce bývalej 
škôlky na sídlisku Mostná. Následne sa začne 
s výstavbou 88. bytových jednotiek (4 bytové 
domy).  Každý bytový dom bude mať dva vchody 
s 11. bytovými jednotkami, pričom jeden nájomný 
bytový dom obsahuje celkovo 6 jednoizbových 
a 16 dvojizbových bytov, vrátane spoločných častí 
a spoločných zariadení domu. Bytové domy budú 

mať štyri podlažia (tri nadzemné podlažia + obý-
vateľné podkrovie so šikmou strechou ), budú bez 
podpivničenia a bez výťahových zariadení.
Nájomníkmi sa stanú občania, ktorí majú svoje 
žiadosti v evidencii mesta a splnia kritériá v zmysle 
Výnosov MVRR SR.
Mesto Handlová v prvom rade osloví tých, korí sú 
v evidencii mesta. Predpokladané kritériá pridele-
nia bytov nájomníkom:
•    žiadateľ nie je vlastníkom (spoluvlastníkom) 
bytu, rodinného domu 
•    príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich nie 
je vyšší, ako 3 násobok životného minima
 
Stav miestnych komunikácií sa mesto 
snaží riešiť
Pracovníci oddelenia výstavby na mestskom 
úrade denne odpovedajú  na otázky Handlovčanov 
z rôznych kútov. Najviac ich zaujíma, kedy sa 
budú opravovať „diery“ na cestách , ktoré im 
znepríjemňujú život. Tento problém netrápi len 
mesto Handlová. Ako sme už informovali, cesty 
sú už dávno po svojej životnosti takmer po celom 
Slovensku a náklady na opravu vysoké. To však 
neznamená, že situácia sa nerieši, a že mesto 
Handlová v tejto veci nekoná. Nebude to však  zo 
dňa na deň. Oddelenie výstavy má presne zma-

povaných viac ako 40 km miestnych komunikácií. 
Takmer každá potrebuje opravu. 
Čo sa robí a bude robiť v najbližšom období
V rozpočte mesta Handlová sú naplánované 
finančné prostriedky na opravu miestnych komu-
nikácií a ich súčastí vo výške 16 596,96 €. Tieto 
zdroje sa míňajú postupne, nakoľko v priebehu 
roka môžu nastať nepredvídané havárie, na ktoré 
je potrebné nechať určitú finančnú rezervu. Je 
potrebné si uvedomiť, že hovoríme o plánovaných 
prostriedkoch, kedy súčasná finančná situácia 
v rozpočtoch mesta zo začiatku roka nebola v 
príjmovej časti priaznivá (nižšie podielové dane). 
Tak, ako mesto avizovalo, s opravami sa začalo 
po skončení zimnej údržby, v súčasnej dobe sa 
opravuje komunikácia na Ul. SNP pri Nemocnici 
Handlová, kde dochádza po každej zime k znač-
nému poškodeniu z dôvodu porušeného podložia 
cesty.
V septembri minulého roka poslanci MsZ schválili 
úver na opravu miestnych komunikácií vo výške 
1 335 tis. €. Prostriedky z úveru boli čerpané 
na opravu komunikácií na uliciach 1. mája a 
Pstruhárska. V letných mesiacoch bude ďalšia 
časť použitá na opravu medziblokových komuni-
kácií na sídlisku Morovnianska cesta. 
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Rekonštrukcia plavárne
 
Plaváreň mesta Handlová je od 25. apríla 2010 
uzavretá z dôvodu rekonštrukcie rozvodov tepla 
s cieľom úspory energie. Pravdepodobný termín  
otvorenia je september 2010. V mesiaci máj  sa 
realizovala demontáž starého zariadenia, vývoz 
a likvidácia odpadu, ekologická likvidácia nebez-
pečného odpadu, prípravné a búracie práce pre 
nové rozvody a technické zariadenie. V júni 
2010 bude prebiehať pokládka armatúr, podla-
hových izolácií, podklady pod ÚK, rekonštrukcia 
rozvodu SV, TÚV a cirkulácie TÚV v budove, 

rekonštrukcia rozvodu ÚK a podlaho-
vého vykurovania šatne  muži + ženy 
, hlavný bazén,  detský bazén, tanečné 
štúdio, šatne deti, rekonštrukcia zari-
adení sušiarní, šatne, detské šatne, 
rekonštrukcia vyvíjačov pary  v  saune 
a rekonštrukcia sprchových zariadení.

Norbert Mrviš

Mesto Handlová
Podujatia k 50. výročiu udelenia 
štatútu mesta
2. jún 2010
Uznesenie Krajského národného výboru v 
Banskej Bystrici z 20. -21.6.1960 číslo 8 
určilo mestá a obce mestského charakteru v 
Stredoslovenskom kraji, v ktorých budú pôsobiť 
mestské národné výbory, čím bol vtedajšej obci 
Handlová priznaný štatút mesta. Spolu bolo takto 
konštituovaných v tento deň dvadsaťosem MsNV.
Túto udalosť si v Handlovej pripomenieme 2.júna 
bohatým programom:
16.00  Vernisáž výstavy Rudolfa Cigánika 
k 50. výročiu, čitáreň DK Handlová

17.30  Galaprogram k 50. výročiu, kinosála DK 
Handlová
      • Kultúrny program, ktorý vás prevedie 
50 ročnou históriou mesta
      • Oceňovanie Handlovčanov, ktorí 
významne prispeli k rozvoju mesta
•      Vyhodnotenie Fotosúťaže 2010
Organizuje Mesto Handlová

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

14.30  Na kolesách proti rakovine 
Námestie baníkov 
Zapojte sa do celoslovenského projektu 
Slovenského paralympijského výboru v boji proti 
rakovine. 
Organizuje ŠKZP Pegas s CVČ Relax Handlová

15.00 Národný silák z Handlovej
Námestie baníkov
Zapojte sa do súťaží silných mužov v disciplínach
•     nosenie erbu mesta Handlová
•     nosenie pivových sudov
•     ťahanie auta
Uvidíte národné disciplíny:
• pokus o nový slovenský rekord v prehadzovaní 
100 kg gule
• dvíhanie 100 kg gule 
• ťahanie auta cez prekážky alebo ťahanie kami-
ónu
Zaspieva Monika Agrebi.

Podujatie Národný silák organizuje mesto 
Handlová a Slovenská asociácia silných mužov 
s podporou  SNS.
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