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Poslanci sa oboznámili so zmenami
zákona o obecnom zriadení, schválili
záverečný účet mesta
Aprílové rokovanie MsZ 29.4.2010 otvoril primátor
mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba predložením
programu rokovania, ktorý poslanci schválili.
Úvod rokovania patril nakladaniu s majetkom mesta.

Poslanci sa zaoberali niekoľkými žiadosťami o odpredaj
či zámenu pozemkov. Vyhodnotili tiež verejnú obchodnú
súťaž na odpredaj pozemkov na výstavbu garáží na sídlisku
Morovnianska cesta a vyhlásenie novej verejnej obchodnej
súťaže na predaj pozemkov v katastrálnom území Nová
Lehota. Mesto pri nakladaní s majetkom mesta prijalo
formu verejných obchodných súťaží, nakoľko je to nielen
povinnosť mesta zmysle zákona ale i transparentný spôsob
predaja a nakladania s majetkom mesta (V tomto roku je
to už tretia OVS a bola vyhlásená 3. mája 2010). V ďalšom
bode poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) o plagátovacích plochách k voľbám do Národnej
rady Slovenskej republiky. Takýto záväzný dokument pre
mestá vychádza zo zákona o Voľbách do NR SR. Mesto
na propagáciu vyčlenilo všetky plagátové plochy vrátane
mestských častí Morovno a Nová Lehota s tým, že tri: vedľa
pošty, na Ul. Prievidzskej a za MsÚ, sú rozdelené na 18
rovnakých častí, kde môžu zaregistrované strany bezplatne
umiestňovať svoje volebné plagáty. Ostané plochy sú spoplatnené. Poslanecký zbor dal zelenú niekoľkým pripravovaným projektom. Schválil zámer výstavby Seniorcentra
(bývalá ZŠ Krššáková). Celkové oprávnené náklady na
vybudovanie Seniorcentra vrátane interiérového vybavenie
sú 2 milióny 700 tisíc Eur. Handlová už niekoľko rokov bojuje s problémom absencie domova dôchodcov. Pripravované
Seniorcentrum, s kapacitou 100 klientov, by tento problém
vyriešilo. Ďalším projektom so širším regionálnym záberom
je vybudovanie centra zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), vrátane gastroodpadu. Výška
celkových oprávnených výdavkov na projekt je 5,6 milióna
Eur. Centrum BRO bude slúžiť okrem mesta Handlová aj
obciam handlovskej doliny. Splnia si tak povinnosť kompostovať biologický a kuchynský odpad v zmysle zákona.
Projekt bol už v minulosti podaný, no nebol úspešný.
Ďalší projekt poteší hlavne deti a športovcov. Z rezervy
predsedu Vlády Slovenskej republiky
Handlová získala 39 tisíc Eur na vybudovanie ihris-

ka s umelou trávou na svojom najväčšom sídlisku,
ktoré by malo byť postavené medzi Okružnou ulicou a
Morovnianskou cestou.
V ďalšej časti rokovania poslanci schválili prísediacich
na Okresný súd v Prievidzi na obdobie ďalších štyroch
rokov a grantový program na podporu aktivít detí a mládeže. Potom už program patril bilancii uplynulého roka.
Svoje správy o hospodárení predložili jednotlivé mestské
organizácie. So záverečným účtom mesta vystúpila pred
poslancov Ing. Milica Pravdová, vedúca ekonomického
oddelenia. Rok 2009 mesto Handlová skončilo napriek
kríze s prebytkom vo výške 184 023 EUR. Použitý
bude na tvorbu rezervného fondu a vylúčené z neho budú
nevyčerpané prostriedky účelovo viazané na bežné výdavky
v predchádzajúcom rozpočtovom roku. V Handlovej sa skutočne v krízovom roku 2009 podarilo naštartovať niekoľko
významných projektov – od budovania obchvatu námestia,
cez výstavbu nových bytov až po rekonštrukciu verejného
osvetlenia a rekonštrukciu ciest a chodníkov.
V rôznom ešte poslanci schválili výmenu zástupcu mesta
v spoločnosti Handlovská energetika, kúpu 2,5 percentného
podielu v spoločnosti RTV Prievidza, čo je nadobudnutie
obchodného podielu za cenu 341 eur od spoločníka Mesto
Nováky, ktoré odstúpilo od zmluvy. Primátor mesta informoval o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného
úradu v podnikateľskom inkubátore a s právničkou mesta
si prešli základné zmeny, ktoré prináša novela zákona
o obecnom zriadení s účinnosťou od 1.apríla tohto roku.
V zmysle jeho zmien bude potrebné zrealizovať do konca
septembra 2010, úpravu rokovacích poriadkov mestského
zastupiteľstva a mestskej rady, Štatútu mesta a VZN o
miestnom referende.
Kompletné uznesenia nájdete na www.handlova.sk a aktuálne aj na vývesnej tabuli pred MsÚ.
DR + JP

Oprava

V článku Poslanci rokovali v marci aj o prekleňovacom úvere,
v HN č.5/2010 bolo v texte neprávne uvedené: Z pozície predsedu
správnej rady Help. n.o. odstúpil Ing. Ladislav Hudák a poslanci
schválili za nového člena správnej rady Help n.o. Jozefa Maďara.
Správne malo byť uvedené:
Z pozície člena (nie predsedu) správnej rady Help, n. o. odstúpil
Ing. Ladislav Hudák. Poslanci zobrali na vedomie voľbu p. Jozefa
Maďara, nominanta Vidieckeho parlamentu Trenčianskeho kraja
za člena Správnej rady Help, n. o.

Zber veľkoobjemného odpadu na mesiace jún/júl 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.
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70, 80, 85, 90 a viac rokov
sa v mesiaci máj dožili
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